Activiteitenprogramma

Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden
seizoen 2022-2023

Voorwoord
Voor het komende winterseizoen staat er weer
het nodige op stapel: vaste, regelmatig
terugkerende activiteiten, eenmalige
activiteiten, activiteiten die door de jaren heen
hun recht van bestaan hebben bewezen, en
soms ook nieuwe ‘probeersels’….
Waarom? Kerk-zijn is voor alles de vieringen
van de (zondagse) liturgie, maar het is tegelijk
meer. Het is ook: ontmoeting, verdieping,
leren. Het is ook: samen dingen dóen. Het is
ook: het gesprek met elkaar, over geloven, en over zo heel veel meer.
Het is ook: oog hebben voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt, en
waar mogelijk en nodig onze verantwoordelijkheid nemen. Kortom:
kerk-zijn is altijd ook: ‘kerk in uitvoering’!
De opzet is – vergeleken met voorgaande jaren – niet echt nieuw. De
activiteiten worden in chronologische volgorde opgenomen. Bij steeds
terugkerende activiteiten is het ‘verhaal’ erbij opgenomen bij de eerste
keer dat het plaatsvindt in de komende tijd. In het programmaoverzicht
wordt steeds aangegeven op welke pagina de nadere gegevens te vinden
zijn.
Aanmelden? Mag altijd, en is soms nodig. Bijvoorbeeld als er iets van
‘samen eten’ mee gemoeid is. Soms is het gewenst om een indicatie te
krijgen van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. Het mailadres dat
hiervoor in het algemeen geldt: activiteitenlutherswoerden@gmail.com.
Soms is een ander mailadres aan de orde, maar dat wordt dan duidelijk
vermeld.
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Naast informatie over ons ‘eigen’ programma worden ook enkele
activiteiten in de Lutherse kerk die door anderen worden georganiseerd
vermeld. Het gaat dan om lezingen of muziekuitvoeringen die een
waardevolle aanvulling kunnen zijn op ons eigen aanbod.
En.. in De Wachter én in de regelmatig verschijnende digitale
Nieuwsbrief zal regelmatig actuele informatie staan, een herinnering aan
wat er komt, aanvullende informatie waar nodig, enzovoorts. Want dit
programmaboekje is weliswaar met zorg samengesteld, maar… de
ervaring leert dat er altijd het nodige kan veranderen….
Namens de activiteitencommissie:
Jan Compagner
Joke Compagner
Lenie de Jongh
Ariadne Rook
Han Ruppert
U kunt ons bereiken via activiteitenlutherswoerden@gmail.com.
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Programmaoverzicht
7 september
17 september

10.00 uur
10.00 uur
15.30 uur
25 september 12.30 uur
2,9,16,23 oktober
2 oktober
18.30 uur
5 oktober
10.00 uur
20 oktober
18.30 uur/19.30 uur
23 oktober
15.00 uur
30 oktober
11.30 uur
2 november
10.00 uur
2 november
17.30 uur
20 november
15.00 uur
23 november
20.00 uur
25 november
27 november
7 december
15 december
18 december
4 januari
13 januari
19 januari
22 januari
29 januari
1 februari
1 februari
9 februari

koffie met noten
open monumentendag
middagconcert
kerk op schoot (Lutherse kerk)
diaconaal project
choral evensong
koffie met noten
Tischrede, met Mascha de Haan
Klooster klassiek
Kerk op schoot (Kruiskerk)
koffie met noten
kom je bij mij eten? (diner)
Klooster klassiek
Haitsmalezing, met Maarten
Diepenbroek
20.00 uur
Redeloos, radeloos, reddeloos….
12.30 uur
kerk op schoot (Lutherse kerk)
10.00 uur
koffie met noten december
12.00 uur
kom je bij mij eten? (lunch)
20.00 uur
J.S. Bach, Magnificat,
met. Jan Compagner
12.00 uur
adventslunch
10.00 uur
koffie met noten
20.00 uur
nieuwjaarsborrel
20.00 uur
lutherse kerkmuziek van 1523 tot
nu, met Jeroen de Haan
15.00 uur
Klooster klassiek
11.30 uur
kerk op schoot (Kruiskerk)
10.00 uur
koffie met noten
17.30 uur
kom je bij mij eten? (diner)
18.30 uur/19.30 uur Tischrede, met Maarten
Diepenbroek
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19 februari
22 februari
26 februari
1 maart
1 maart
2 maart

15.00 uur
19.30 uur
12.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

5 maart
8 maart
15 maart
15 maart
22 maart
26 maart
26 maart
29 maart
29 maart

18.30 uur
19.00 uur
17.30 uur
19.00 uur
19 maart
19.00 uur
11.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

2 april
3 april
4 april
5 april
5 april
16 april
19 april
3 mei
28 mei
7 juni
25 juni
5 juli
2 augustus

09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
12.30 uur
12.00 uur
10.00 uur
12.30 uur
10.00 uur
11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Klooster klassiek
aswoensdagvesper
kerk op schoot (Lutherse kerk)
koffie met noten
oecumenisch avondgebed
geschiedenis van Luthers
Woerden, met Wim van Beek
choral evensong
oecumenisch avondgebed
maaltijd in de Jan de Bakkerzaal
oecumenisch avondgebed
15.00 uur Klosster klassiek
oecumenisch avondgebed
kerk op schoot (Kruiskerk)
excursie naar de Domkerk, Utrecht
oecumenisch avondgebed
J.S. Bach, de evangelietekst van de
Matthäus-Passion
palmpaasontbijt en -viering
oecumenisch avondgebed
oecumenisch avondgebed
koffie met noten
oecumenisch avondgebed
pelgrimage naar Zegveld
kom je bij mij eten (lunch)
koffie met noten
kerk op schoot (Lutherse kerk)
koffie met noten
kerk op schoot (Kruiskerk)
koffie met noten
koffie met noten
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Koffie met noten
Het is een - zo lijkt het – onverwoestbare formule. Ds. Maarten
Diepenbroek heeft het een aantal jaren geleden geïntroduceerd en er op
een inspirerende manier vorm aangegeven. Na zijn vertrek is het gewoon
doorgegaan, elke eerste woensdag van de maand, van 10.00 uur tot
ongeveer 11.30 uur.
Er worden liederen gezongen, bekende en soms ook heel onbekende. Zo
nu en dan is het goed dat er iets
rond een lied wordt verteld. Soms is
het wel even oefenen om de slag
goed te pakken te krijgen. En
vooral: de gesprekken die rond de
gezongen liederen ontstaan….
Soms zijn reacties heel persoonlijk,
en heel indringend, en op een ander
moment is het weer een vrolijke
boel rond wat wordt te berde
gebracht.
Voor gespreksleiding én ook voor goede ondersteuning op muzikaal
gebied wordt steeds gezorgd. Een flinke groep mensen – uit de Lutherse
gemeente én van daarbuiten! - vormt de ‘vaste kern’ van de aanwezigen.
Nieuwe gezichten zijn tegelijk zéér welkom. Op woensdag 7 september
gaat ‘koffie met noten’ weer van start.
De data voor het seizoen 2022 – 2023: woensdag 7 september, 5
oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5
april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus.
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Open monumentendag en middagconcert
De jaarlijkse open monumentendag
vindt plaats op de tweede zaterdag in
september, dit jaar dus op zaterdag
10 september. De kerk is dan open
voor iedereen vanaf 10.00 uur.
Misschien een mooie gelegenheid om
vrienden, bekenden, buren…. Hierop te attenderen? Het kan zorgen voor
een stukje extra bekendheid van onze kerk, vroeger, én nu!
Een goede traditie tijdens de open monumentendag is: een concert, om
15.30 uur. De Lutherse Cantorij Woerden zal de Nederlandstalige versie
van het ‘Magnificat’ en het ‘Nunc Dimittis’ in de toonzetting van Jeroen
de Haan zingen, een Engelse anthem, en ook het bekende ‘Panis
Angelicus’ van César Franck (die precies 200 jaar geleden werd
geboren!). Ook spelen Sander van den Houten en Jeroen de Haan werk
voor vierhandig orgel, én muziek voor twee orgels. Er is een collecte bij
de uitgang.

Choral Evensong
Net als voorgaande jaren zijn
er ook voor deze periode
twee Choral Evensongs
gepland op de zondagavond
in de Lutherse kerk.
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.
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De data zijn: 2 oktober 2022 en 5 maart 2023 om 18.30 uur. Aan beide
Choral Evensongs zal de Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. Jeroen de
Haan haar medewerking verlenen.

Diaconaal project: House of Hope
Het jaarlijkse diaconaal project in onze gemeente – in de maand oktober!
- is gericht op: ‘House of Hope’. We sluiten ons daarvoor aan bij een
project van de Woerdense kerken, gericht op vluchtelingen, met name
uit Oekraïne, die in Woerden of omgeving zijn beland.
De maand oktober zal zo in het
teken staan van dit project, met
informatie over aspecten daarvan,
ontmoetingen met mensen, en
natuurlijk de vraag hoe je erbij
betrokken kunt zijn, financieel of
door persoonlijke inzet.
Vanuit de diaconie van de Lutherse
gemeente wordt speciaal gedacht aan de vraag: wat kunnen we
betekenen voor kinderen uit Oekraïne? De manier waarop deze plannen
worden aangepakt is nog onderwerp van gesprek. Maar u kunt er op
rekenen dat in oktober op diverse manieren de vraag komt of en he je je
in dit project laat betrekken….

Kom je bij mij eten?
Deze activiteit wordt al een paar jaar aangeboden en wordt dit seizoen in
een iets andere vorm gegoten. Vier keer per jaar bestaat de mogelijkheid
om met een klein groepje bij iemand thuis te eten. Dat zal twee keer een
lunch zijn en twee keer een diner. De lunch is dus nieuw en bedacht
omdat sommigen niet meer s avonds over straat willen gaan. Er wordt
eten klaargemaakt en met een groepje van 4 of 5 mensen gegeten. Een
goede mogelijkheid om eens wat langer en in alle rust met elkaar te
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spreken en elkaar beter te leren kennen.
Iedereen kan zich aanmelden als gast of als
gastheer of gastvrouw. Er wordt dan een
indeling gemaakt en er wordt voor gezorgd
dat men afwisselend gezelschap treft. Voor
de onkosten wordt voor een diner € 6,50 en
een lunch € 4,00 betaald.
Aanmelden kan bij Lenie de Jongh per mail:
leniedejongh@planet.nl of 0648769876 of
0348419778. Vermeld wel er bij of je als gast of gastvrouw/heer wilt
meedoen. Ook even laten weten of er met een allergie of dieet rekening
moet worden gehouden.
De data voor het komende seizoen zijn: 2 november (diner) 14
december (lunch) 1 februari (diner) 19 april (lunch). Gasten worden
rond 17.30 uur (diner) of 12 uur (lunch) verwacht.
Op woensdag 15 maart is er een sobere maaltijd in de Jan de
Bakkerzaal. Daarna is er een oecumenisch avondgebed in de kerk.
Hiervoor ook graag opgeven bij Lenie de Jongh.

Tischrede met Mascha de Haan
Zeker, bij de Tischreden van Luther ging het er nog wat anders een toe.
Maar dat is ook iets van zo’n 500 jaar geleden…. Wij geven er onze eigen
invulling aan!
Op donderdag 20 oktober zal de eerste van dit seizoen plaatsvinden.
Eerst is er om 18.30 uur een eenvoudige doch voedzame maaltijd
(aanmelden via: activiteitenlutherswoerden@gmail.com). Vanaf 19.15
uur zijn degenen die die de gelegenheid hadden mee te eten, maar wel
geïnteresseerd zijn in het verhaal van de avond, welkom. Er is koffie en
thee, en om 19.30 uur begint ‘het verhaal’. Je zou het zo een
‘Nachtischrede’ kunnen noemen…

9

Mascha de Haan (Den Haag) was
als afgevaardigde van de
Nederlandse lutheranen in 2019 in
Ethiopië: ‘Global Consultation on
Lutheran Identity’. Het was de start
van een wereldwijd onderzoek
door de Lutherse Wereld Federatie
(LWF) naar wat nu de lutherse identiteit is, beschreven in woorden van
nu. Het was een indrukwekkende reis met bijzondere ervaringen. Ze
sprak met vertegenwoordigers uit de hele wereld en samen zagen ze de
werking van de Geest. Mascha vertelt hierover in woord en beeld en
nodigt vervolgens uit om na te denken hoe de Heilige Geest in onze
eigen, Nederlands, lutherse gemeenschap voelbaar en zichtbaar kan zijn.

Het ‘Magnificat’ van Johann Sebastian Bach
Op donderdag 15 december staat er weer
een ‘leerhuisavond’ rond de muziek van
Bach op het programma. En dat zal in de
adventstijd uiteraard iets zijn met een link
naar advent en kerst: het Magnificat (BWV
243). Het is een magistrale vertolking van de
(Latijnse) tekst van de lofzang van Maria.
Zeker heeft het Magnificat niet alléén te
maken met deze tijd van het kerkelijk jaar.
Denk alleen maar aan de Choral Evensongs
die van tijd tot tijd in de Lutherse kerk
plaatsvinden. Een muzikale vertolking van
het Magnificat hoort daar altijd bij….
Op deze avond zullen we dus gaan zien - en horen! - hoe Bach daarmee
aan de slag is gegaan. En ook hoe en wanneer hij de uitvoering van dit
werk heeft gedacht. Om een beetje nieuwsgierig te maken: wat zou er
toch bedoeld zijn als op deze avond het ‘Kindelwiegen’ (‘kindje wiegen’)
ter sprake komt?
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Het zal weer een avond worden met beeld en geluid, wat uitleg rond de
muziek zoals Bach die geschreven heeft, en hopelijk ook voldoende
ruimte om erover in gesprek te gaan met elkaar.
Deze avond wordt verzorgd door Jan Compagner, en de aanvangstijd is
20.00 uur. Aanmelden mag, maar is niet echt nodig.

Adventslunch
Ook dit jaar is er op de vierde
adventszondag - zondag 18
december - weer een gezamenlijk
lunch gepland: de adventslunch. Na
de zondagmorgenviering op die dag
dus weer aanschuiven voor een
gezellige lunch in een ongedwongen
sfeer. Voor velen zal de tijd een week
daarna - rond de kerstdagen – vooral
gereserveerd zijn voor
ontmoetingen, en samen eten, in
familieverband. Tegelijk: dat zal ook
weer niet voor iedereen zo zijn. hoe
dan ook: deze dag, een week eerder, lijkt een heel goed moment te zijn
om als leden van de gemeente samen te zijn. Oud en jong – iedereen is
van harte welkom!
Uiteraard is hiervoor aanmelden wel even nodig. Zo kunnen we zorgen
dat het aantal stoelen, bordjes, broodjes, en alles wat erbij komt kijken,
een beetje klopt. Aanmelden weer via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com. Kosten? Een vrije gave, die na
aftrek van de gemaakte kosten voor deze lunch ten goede komt aan een
diaconaal doel…
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Nieuwjaarsborrel met de buurt
Nee, we geen de moed niet op! Nadat enkele
jaren de nieuwjaarborrel niet kon doorgaan,
hopen we nu toch echt dat het lukt! Op
vrijdag 13 januari, van 20.00 tot 22.00 uur
zal; de kerk open zijn en willen we met
bewoners en winkeliers in de straten rond de
kerk, én zeker ook met leden van de
gemeente het nieuwe jaar ‘vieren’.
Toegegeven: we nóemen het een borrel,
maar die borrel zal er intussen niet zijn; wél is
er koffie en thee, en daarna ook een hapje en
een drankje. En…we mikken er echt op dat het een nieuwjaarsborrel is
mét de buurt! Zo - hopen we – zal de kerk aan de Jan de Bakkerstraat
echt een ontmoetingsplek zijn. Daar willen we toch bij zijn????
Tegelijk hopen we ook dat nu eindelijk de kleine foto-expositie van onze
achterbuurman, de fotograaf Dies Groot, te zien zal zijn. Zoals al eerder
gemeld: 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. Hierop heeft deze expositie betrekking.
Het is een project dat al jaren door
onze diaconie wordt gesteund.
Uiteraard is uw gift hiervoor zeer
welkom!

Lutherse kerkmuziek van 1523 tot heden
Een leerhuisavond op woensdag 18 januari over Lutherse kerkmuziek!
Luther schreef zijn eerste liederen in 1523. De uitwerking van Luthers
gedachtengoed had weerslag op de kerkmuziek. De ontwikkeling van de
koormuziek binnen de lutherse traditie is te danken aan deze hervormer.
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Onze cantor-organist Jeroen de Haan blikt terug op 500 jaar lutherse
kerkmuziek. Tijdens deze bloemlezing luisteren we naar enkele
fragmenten van (koor)muziek en zingen we samen enkele liederen uit de
tijd van de reformatie.
Deze avond begint om 20.00 uur.
Aanmelden mag, maar is niet echt
nodig!

Tischrede met Maarten Diepenbroek
Om te beginnen: de naam van de spreker voor deze Tischrede (of, om
precies te zijn, opnieuw: Nachtischrede!) behoeft geen nadere
introductie. Op donderdag 9 februari organiseren we weer een
Tischrede, met dezelfde opzet als op 20 oktober jl.
Maarten zal ons komen vertellen waarmee
hij doende is rond zijn dissertatie. En dan
vooral over wat hij verwacht/hoopt dat dit
werk aan betekenis zal hebben voor de
kerk, en voor de gemeente! Hoe zingen
we? Wat zingen we? Maakt dat echt wat
uit? En waarom dan? Maarten gaf aan dat
hij volop bezig is met zijn onderzoek rond
de liturgische vernieuwingsbeweging van
het Nederlandse lutheranisme in de vorige
eeuw. En dat hij daarmee bezig is bij een lutherse leerstoel aan de
vrijgemaakte universiteit in Kampen (!) is toch op z’n minst
opmerkelijk….
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We hopen doorgaans dat zo’n Tischrede niet maar een afstandelijk
betoog over dorre feiten oplevert, maar vooral iets laat zien van de
betrokkenheid, van de ‘drive’ die iemand heeft. En we hopen daarbij
natuurlijk ook dat die ‘drive’ een aanstekelijke werking heeft.
Ook deze keer: de maaltijd om 18.30 uur (aanmelden nodig: activiteitenlutherswoerden@gmail.com) ; anderen zijn welkom vanaf 19.15 uur met
koffie, en dan rond 19.30 uur ‘het verhaal’….

Aswoensdagvesper
De Aswoensdag vormt het begin van de
veertigdagentijd. En dat betekent: op
woensdag 22 februari is er weer de
jaarlijkse aswoensdagvesper, die begint om
19.30 uur. U kunt dan de gedroogde
buxustakjes van de afgelopen
palmzondagviering weer meenemen. Die worden voorafgaande aan de
viering verbrand en de as dient voor de askruisjes – het bijzondere ritueel
dat ons mensen tekent in onze kleinheid en vergankelijkheid. Met
passende lezingen en liederen, met een korte overdenking en stilte gaan
we zo de veertig dagen in: ‘Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij
volbrengen in de veertig dagen…. ‘(lied 536). Tegelijk vormt deze viering
ook de ‘opmaat’ voor de wekelijkse oecumenische avondgebeden, die er
elke woensdag in de veertig dagen zullen plaatsvinden.

De geschiedenis van Luthers Woerden
Het is bij velen bekend: we vormen de oudste Lutherse gemeente van
Nederland. Dat verhaal begint natuurlijk al met Johannes Pistorius (Jan
de Bakker), die duidelijk ons predikantenbord in de kerk aanvoert – en hij
had eens moeten weten dat hij ook nog de naamgever wou worden van
een straat en een zaal….. Maar er is natuurlijk veel meer over die tijd en
de eeuwen daarna te vertellen.
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Hoe dan ook: de verbindingen tussen de
lutherse geschiedenis van Woerden en de
geschiedenis van Woerden als geheel zijn
vele. En is het niet juist in het jaar 2021, nu er
op allerlei manieren aandacht is voor de
geschiedenis van ‘650 jaar Woerden’, alle
reden om ook voor dit aspect aandacht te
vragen? Interessant voor leden van de
gemeente: sommigen onder ons weten daar
een beetje, of misschien wel heel veel van,
anderen mogelijk helemaal niets. Maar kan
het ook niet interessant zijn voor anderen in Woerden, voor wie dit stukje
van hun 650-jarige stad helemaal onbekend is .
In ieder geval: iemand die daar zeker het nodige over kan vertellen is
onze ‘eigen’ ds. Wim van Beek. Hij zal op donderdag 2 maart 2023 bij
ons zijn om ons mee te nemen in die geschiedenis. Aanvang: 20.00 uur.

Rondkijken in een bijzondere kerk
De Lutherse Kerk in Woerden is niet de enige bijzondere kerk, en zeker
niet de grootste Dat leverde het idee op eens een bezoek te brengen aan
een ándere bijzondere kerk in de omgeving, daar rond te kijken en ons te
laten vertellen wat er zoal te zien is.
Zo kwam het plan om op
zondagmiddag 26 maart een
bezoek te brengen aan de
Domkerk in Utrecht. Dat zal
zeker voor velen onder ons geen
onbekende plek zijn. Je hebt er
misschien wel eens een
kerkdienst meegemaakt, of je
hebt wel de wekelijkse
zaterdagmiddagmuziek
15

bezocht (zéér aanbevolen overigens!). Het kan ook zijn dat je er zomaar
wel eens bent binnengelopen…
Hoe dan ook: het blijft een heel boeiende plek met een heel bijzonder
verhaal. Daarom de gedachte er eens sámen naartoe te gaan. We
kunnen een gids regelen die ons van informatie voorziet, we kunnen
koffie of thee dringen in het theehuis, en wie dat wil kan ook nog wel
even in de Domshop rondneuzen.
We vertrekken per trein rond 13.30 uur. En maken dan de wandeling van
Utrecht-Centraal naar de Domkerk. Er zit wel een kostenplaatje aan voor
de gids. En om het allemaal goed te regelen is aanmelding vooraf wel
even nodig: activiteitenlutherswoerden@gmail.com.

Nóg een keer Bach: over de Matthäus-Passion
De Matthäus-Passion van Johann
Sebastian Bach is een monument!
Dat kun je zo rustig zeggen. Het
aantal uitvoeringen is legio, en er zijn
boeken over volgeschreven.
Bepaalde aria’s zijn van een
ontroerende schoonheid, en de
vertolking van ‘O Mensch, bewein
dein Sünde gross’ aan het eind van het eerste deel, of het slotkoor (‘Wir
setzen uns mit Tränen nieder…’) – het maakt allemaal een onvergetelijke
indruk! En dat, opvallend genoeg, niet alleen bij geheide gelovigen….
Er is ongelooflijk veel te vertellen over de Matthäus-Passion. En tegelijk:
waar moet je beginnen en waar houdt het op? Misschien is het goed één
aspect er eens uit te lichten, en dat is wat je wel de ‘harde kern’ van dit
monument kunt noemen: de evangelietekst! Wat gaat er gebeuren als je
de hele tekst van Mattheüs 26 en 27 – want dat is het! – er uit licht om te
zien hóe Bach dat verhaal verklankt? Met de ‘zingende
evangelieverteller’, en regelmatig andere stemmen daarbij – in de eerste
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plaats de stem van Jezus. En dan, waar meerdere stemmen tegelijk
klinken in de tekst, het koor…. Natuurlijk, zonder de koren, en de aria’s,
en de koralen kun je de Matthäus-Passion niet denken. Maar tegelijk kan
het een bijzondere ervaring opleveren eens even heel specifiek op de
evangelietekst te letten.
Daarover een leerhuisavond op woensdag 29 maart, aanvang 20.00 uur.
Wie deze avond zal verzorgen…. dat is nog even een open vraag, maar
dát het hier over zal gaan, daar mag u op rekenen!
Aanmelden mag, maar is niet echt nodig!

Palmpaasontbijt
Op zondag 2 april vieren we Palmpasen. En de ‘traditie’ dat we die dag in
de kerk op een feestelijke manier beginnen met een gezamenlijk ontbijt
(om 09.00 uur), en dat de kinderen (we hopen natuurlijk weer dat er veel
kinderen zijn!) weer aan de slag gaan om hun palmpaasstokken te
maken, wordt gewoon voortgezet….
En daarna het feestelijke begin van
de dienst, buiten, in de Jan de
Bakkerzaal, en dan de intocht de kerk
in – en een paar rondjes door de kerk
heen! - met de kinderen voorop….
Laten we ons er maar weer volop op
verheugen!
En…. voor het ontbijt natuurlijk wel
even aanmelden: activiteitenlutherswoerden@gmail.com.
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Pelgrimage…
Op zondagmiddag 16 april hebben we een bijzondere ontmoetingsactiviteit gepland: één van de beste manieren om anderen écht te
ontmoeten is immers: samen wandelen! Het doel is deze keer ook weer:
Zegveld, waar de oosters-orthodoxe kapel van Pieter Masmeijer
(Milandweg 30) weer het einddoel is. Waarom zouden we zo’n
wandeling dan ook niet gewoon een pelgrimage noemen?
Voor sommigen zal het wellicht wel wat erg
ver zijn om te lopen (vanaf de Jan de
Bakkerstraat). Dan is samen fietsen
mogelijk een goed alternatief. En is dat alles
ook geen goede mogelijkheid, dan kan de
tocht naar Zegveld ook nog per auto
gemaakt worden.
Het zal mooi zijn als we op die zondag
kunnen starten vanuit de Annakapel. En
verder…. Zijn er nog enkele open vragen
rond hoe het allemaal precies zal gaan. Maar
daarover zal tijdig nadere informatie komen
via de bekende kanalen.
Graag wel even aanmelden via activiteitenlutherswoerden@gmail.com,
met vermelding: wandelen, fietsen of auto.
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En verder….
… zijn er natuurlijk ook nog de vaste, regelmatig terugkerende
activiteiten, zoals:

Lutherse Cantorij Woerden
De Lutherse Cantorij Woerden staat onder leiding van 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
decennia lang verleent de cantorij ongeveer tien keer per jaar haar
medewerking aan een dienst.

Vaste onderdelen zijn dan een antifoon rondom de te zingen eerste
psalm en een motet bij het gelezen evangelie. Soms zingt de cantorij een
deel van de uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Ook geeft zij
medewerking aan de Choral Evensong en de kerstnachtdienst in de
Lutherse Kerk. Zo wil zij de gemeentezang ondersteunen en lutherse
liturgische traditie versterken.
Ter afsluiting van Open Monumentendag in Woerden geeft de cantorij
ook dit jaar weer - traditiegetrouw - een middagconcert. Op zondag 2
oktober verzorgt de cantorij het liturgische gedeelte van de Choral
Evensong; dirigent Jeroen de Haan en organist Sander van den Houten.
Op zondag 5 maart 2023 is er weer een Choral Evensong in de Lutherse
Kerk.
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Kinderkerk
Tijdens de diensten 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.
Activiteiten door het jaar heen zijn onder andere:
 Medewerking door de kinderen aan het diaconaal project in oktober.
 Kinderkerstfeest
 Palmpasen en Pasen
Wilt u van te voren een
mail/app sturen naar
Bernice Smith-Janssen
(06-30501682 of
bjajanssen@hotmail.com)
dat u van plan bent met
de kinderen naar de dienst te komen. Dan zorgt ons team er voor dat er
kinderkerkleiding aanwezig is. Aanspreekpunt voor muziek/zang tijdens
kinderkerk activiteiten is Paula van Cadsand (06-34414127 of
paulavancadsand@gmail.com).

Kerk op schoot
Kerk op Schoot, nu nóg vaker in Woerden!
Eerder dit jaar hebben we onze krachten gebundeld en een leuke en
gezellige samenwerking opgezet voor de Kerk op Schoot vieringen met
de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld (locatie Kruiskerk). De
vieringen zullen nu elke laatste zondag van de maand, afwisselend in
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beide kerken, plaatsvinden met uitzondering van de zomermaanden en
december.
De Kerk op Schoot vieringen zijn laagdrempelige, belevingsgerichte
vieringen, speciaal gericht op jonge kinderen vanaf 0 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, wordt er gezongen en
zijn er interactieve elementen,
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.
Aanmelden is niet nodig!
 Vieringen in de Lutherse Kerk: 25 september, 27 november,
26 februari, 28 mei – aanvang 12.30 uur
 Vieringen in de Kruiskerk: 30 oktober, 29 januari, 26 maart,
25 juni – aanvang 11.30 uur
Contactpersoon: Charlotte van Dommelen (06-38752018) of
charlottevand@hotmail.com .

Catechese
Catechisatie is dé jeugdactiviteit voor de jongeren uit onze gemeente en
daarbuiten. Het is een ontdekkingsreis: we zien ons leven als een reis en
ontdekken op die weg de geheimen van het evangelie. We doen dat
samen als groep en dat is best gezellig. Zo eten we bijna altijd samen.
We eten samen, lezen uit de Bijbel, er is een creatieve verwerking of een
spel.
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Ook hebben we regelmatig een gezamenlijke activiteit voor alle
groepen, waar we telkens iets bijzonders doen. Een excursie, een spel,
een film, dit kan van alles zijn - we doen dan ook wel eens mee met Jong
Woerden.
We zijn in overleg om meer samen te werken met het overige jeugdwerk
van de PKN in Woerden. Begin september weten we meer over tijd en
plaats. Meer informatie bij Cor Sneep.

Gesprekskringen
Een activiteit die doorgaans iets
minder ‘in beeld’ is:
gesprekskringen. Binnen de
gemeente bestaan enkele kringen
die met een zekere regelmaart
bijeen komt. Zo’n gesprekskring
heeft een eigen karakter, en kiest
voor zelf te onderwerpen waarover
wordt gesproken. Dat kunnen
Bijbelgedeelten zijn, maar ook
actuele thema’s. De ene kring komt als regel ’s middags samen, een
andere kring kiest weer voor de avond.
Elke kring heeft een vaste groep deelnemers. Natuurlijk is het mooi als
een kring nieuwe deelnemers kan verwelkomen. Aan de andere kant: er
is natuurlijk wel een zekere grens – ook omdat de plaats van
samenkomst doorgaan is: bij iemand thuis. Tegelijk is er ook weer
duidelijk níet een grens: het zou mooi zijn als er nieuwe gesprekskringen
ontstaan. En zo’n nieuw krijg kan dan ook weer een eigen aanpak kiezen.
Vragen over wat er aan kringen is? Zin om ergens binnen een bestaande
kring mee te doen? Of misschien wel om een nieuwe kring op te zetten?
Neen dan contact op met Joke of Jan Compagner
(activiteitenlutherswoerden@gmail.com).
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Annakapel
Na de ingebruikneming in 2019 is
gebleken dat de Annakapel in een
behoefte voorziet. Een klein, stil en
sfeervol plekje waar iemand even dichter
bij zichzelf kan komen. En wellicht ook
dichter bij God…..
Velen hebben intussen de kapel
opgezocht – om een kaarsje te branden,
of wellicht ook om iets aan het
voorbedenboek toe te vertrouwen.
De kapel is geopend van maandag tot en
met zaterdag, van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Andere activiteiten in de Lutherse Kerk
Deze activiteiten worden door anderen georganiseerd en vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie. Het betreft
een mooi aanbod aanvullend op ons programma.

Haitsmalezing met Maarten Diepenbroek
Elk jaar organiseert de Stichts-Hollandse Historische Verenging (SHHV)
in de Lutherse kerk in Woerden de zogenaamde Haitsmalezing. Voor dit
jaar is als datum vastgesteld: woensdag 23 november, om 20.00 uur, en
de spreker is een ‘oude bekende’: Maarten Diepenbroek!
De titel van het verhaal dat Maarten zal houden: "De Reformatie in Stad
en Lande van Woerden tussen circa 1560 en 1600 in breed perspectief"
Meer informatie: www.shhv.info.
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Het rampjaar 1672 in muziek en verhalen
In november vindt er een tournee plaats door Concerto d’Amsterdam en
de bekende ‘geschiedverteller’ Geert Mak. Het is dit jaar 350 jaar ná het
‘rampjaar’ 1672. Onder aanvoering van concertmeester Stefano Rossi
speelt Concerto d’Amsterdam muziek die een relatie heeft met het
rampjaar 1672. O.a. van Sweelinck en Purcell, En Geert Mak is iemand
die als geen ander verbanden weet te leggen tussen wat in dat jaar
gebeurde, en ontwikkelingen die daartoe geleid hebben. En tegelijk
komt van daaruit ook het heden in beeld.
Op vrijdag 25 november staat voor deze tournee de Lutherse kerk in
Woerden op het programma. Aanvang: 20.00 uur. Meer informatie en
kaartverkoop: www.concertodamsterdam.nl.

Klooster Klassiek
In het komende seizoen zal Het Klooster op een aantal zondagmiddagen
een programma met klassieke muziek aanbieden. Deze
muziekmiddagen beginnen om 15.00 uur. De entree is € 15,00, voor
jongeren én voor cursisten van Het Klooster is het € 7,50. Voor kaarten:
www.kloosterwoerden.nl
Het Klooster hoopt op deze manier klassieke muziek in Woerden extra in
beeld te brengen. Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 23 oktober:
Lisa Jacobs en Jan van Grootheest
Viool en klarinet
Zondag 20 november: Black Pencil
De barok Trilogie
Zondag 22 januari:
Carol Ruiz
Mompouandmore
Zondag 19 februari:
LeCoultre & VanHees Duo
Viool en gitaar
Zondag 19 maart:
Navarra Quintet
Strijkkwartet
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Oecumenische avondgebeden
Een traditie van jaren wordt voortgezet: elke week een oecumenisch
avondgebed op de woensdagen in de veertigdagentijd, en daarna een
dagelijks oecumenisch avondgebed op de maandag, dinsdag en
woensdag in de goede week.
Het zijn met nadruk oecuménische avondgebeden, die plaatsvinden
onder auspiciën van de Woerdense Raad van Kerken, voorbereid en
uitgevoerd door een werkgroep met leden uit de verschillende kerken.
Hoe het in 2023 precies zal gaan staat nog helemaal niet vast. Duidelijk is
dat het steeds weer gaat om eenvoudige en toch stijlvolle momenten
van bezinning en verstilling. Doorgaans wordt er ook een ‘thematische
lijn’ gevonden, die al deze avondgebeden met elkaar verbindt. Tegelijk
wordt ook steeds weer gezocht naar een goede aanpak waardoor meer
mensen uit de verschillende kerken - opnieuw – bij deze avondgebeden
betrokken kunnen worden.
De data zijn: woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart, en vervolgens: 3, 4 en
5 april. De aanvangstijd is steeds: 19.00 uur.
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“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
Kerkdiensten, iedere zondag om 10.30 uur. Ook te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl
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