
 

 



  



ACTIVITEITEN IN DE ANDREASKERK IN HET SEIZOEN 2019-2020 
Dit jaar is een soort schakeljaar. En wel op verschillende manieren. Enerzijds ronden 
we thema’s af die we een tijdje aandacht gaven zoals: Alleen Geloof, alleen Genade, 
alleen Christus en alleen de Schrift. Die afronding zal zoals u kunt lezen, op 31 
oktober zijn. Inmiddels beginnen ook andere benaderingen: rond Advent en Kerst zal 
het Rembrandtjaar mede een inspiratiebron zijn en in de 40-dagentijd zullen dat de 
‘Ik ben’-uitspraken van Christus zijn. Die hebben we in deze gemeente nog nooit op 
deze manier gelezen en van aandacht voorzien. 

Maar ook op andere manieren zijn er verschuivingen aan de orde. Zoals 
aangekondigd zal na de liturgieaanpassingen van vorig seizoen ook de 
informatievoorziening veranderen,  op de site, maar ook op papier. In Contact zult u 
er meer over lezen hoe dat blad in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan. 
Daarvoor in de plaats komen maandelijkse nieuwsbrieven.  

En ook deze activiteitenfolder verschijnt voor de  laatste keer. Volgend jaar kunt u 
het aanbod van gemeenteactiviteiten lezen in een zogenaamde glossy, een eenmaal 
per jaar verschijnend kerkmagazine met alle informatie voor het dan komende 
kerkelijk seizoen. 

In Contact en op onze site vindt u steeds aanvullende informatie. 

Van harte aanbevolen namens de kerkenraad, 
 
Augustus 2019 Ds. Martin L. van Wijngaarden 

010-209 60 66 
ml.van.wijngaarden@planet.nl 

 
Andreaskerk 010 - 466 34 69  
Heer Vrankestraat 51 luthersrotterdam.nl 
3036 LB Rotterdam facebook.com/andreaskerkrotterdam 
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A) ROND DE DIENSTEN 
 
1. AndreasCantorij en kerkmuziek 

Zij zingt gemiddeld 16 keer per jaar in een zekere voortrekkersrol liturgische 
zangen en muziekliteratuur. Zie ook de eigen cantorijfolder.  
Repetities: ongeveer 2 keer per maand op dinsdagavond. Het komende jaar 
zullen regelmatig diverse zettingen van bijvoorbeeld Distler centraal staan. 

 
2. Hervormingsdag 

Wij vieren in 2019 op zondag 27 oktober voor de 37e keer Hervormingsdag met 
de zgn. Zeemanskerken (naast de Noorse, Zweedse, Deens en Finse Lutherse 
kerken ook de Deutsche Evangelische Gemeinde) in een meertalige dienst. Dit is 
uniek in Europa.  

 
3. Kinderkerk 

De kinderen volgen het luthers leesrooster in de kindernevendienst, welke door 
onszelf ontwikkeld is. Zij leren zo het kerkelijk jaar en de zondagsliederen 
kennen, die afgestemd zijn op de lezingen die ze te horen krijgen met een 
verwerking erbij. Vanaf dit seizoen betrekken we er ook methodieken van Godly 
Play erbij. 

 
4. Rembrandtjaar 

Vanaf eeuwigheidszondag, dus ook de geheIe adventsperiode en met Kerst, 
zullen tot en met de Nieuwjaarsdienst Bijbelverhalen centraal staan waar 
Rembrandt prachtige afbeeldingen bij maakte.  

 

B) GEMEENTELEVEN  
 
5. Oecumenisch Andreasleerhuis 

In dit negentiende seizoen wordt er weer vanaf oktober een maandelijkse 
ochtend- en avond-kringbijeenkomst in de Andreaskerk georganiseerd. Dit 
gebeurt in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies. 
Dit keer wordt weer voor een centraal werk gekozen. We lezen: De vrijheid van 
een christen van Luther. Daaromheen klinken, ter gelegenheid van het  
75-jarige jubileum van de bevrijding, werken die gecomponeerd zijn na het 
beëindigen van oorlogen. Zo zullen muziekstukken klinken van Hindemith, 
Britten en o.a. Penderecki. De data zijn: donderdag 10 oktober, 14 november, 
12 december, 13 februari, 12 maart en 7 mei; zowel op de ochtend (10.00 uur) 
als de avond (20.00 uur) vindt hetzelfde programma plaats. 



Opgave en informatie (zie ook Contact en website) Nadja van 
Muijen-Kouratovsky 010-422 49 04, Nel Merks-Knetsch 015-261 92 15 en  
Martin L. van Wijngaarden 010-209 60 66   
 

6. Versoberingslunches 
Dit jaar zullen de tafelgesprekken in de 40 dagentijd over de ‘Ik ben’-uitspraken 
van Christus gaan; zoals: Ik ben de deur, de goede herder, het licht van de 
wereld, enzovoort. 
Na de kerkdienst is er een maaltijdsoep (naast de zelf meegebrachte 
boterhammen) en tijdens die maaltijd worden teksten besproken als 
preekvoorbereiding voor de daarop volgende week. 
Opgave Anne Toussaint-Hantsveit 06-41210966 of 
Erna van Wijngaarden-Raben 010-209 60 66 

 
7. Hervormingsdaglezing 

Donderdag 31 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 
Op drie manieren wordt ingegaan op: wat is de Nederlandse lutherse cultuur? 
Er zijn drie invalshoeken: 
Sola Fide – alleen geloof; leven en belijden 
Een geïllustreerde geschiedenis van Lutheranen in de Nederlanden, toegespitst 
op Rotterdam door Martin van Wijngaarden. 
Soli Deo Gloria – alleen God de eer; kerkmuziek 
m.m.v. Andries Ponsteen en Niels Jan van der Hoek. 
Sola Gratia – alleen genade; theologie op maat 
m.m.v. Trinette Verhoeven, tevens boekpresentatie Vier x Sola. 
 

8. Catechese 
Vindt een aantal keren per jaar na de dienst plaats voor wie belijdenis wil doen, 
maar ook voor wie dat niet wil. De leidraad vormen delen van het boek  
Witte Zwanen. 
 

9. TafelTijd Rotterdam 
Zes keer per jaar vieren gelovige LHBT’ers met elkaar de maaltijd, in 
samenwerking met stichting Wijdekerk. Het seizoen wordt gestart op zondag 22 
september. Deze avonden vinden plaats in de Andreaskerk, de deelnemers 
hebben allerlei verschillende kerkelijke achtergronden. 
Opgave via: andreaskerkrotterdam@gmail.com 
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10. Jongerenbijeenkomsten 
Een paar keer per jaar komen gemeenteleden (richtleeftijd 18-35 jaar) bijeen. In 
overleg worden activiteiten gepland. Informatie bij Jeroen van Velzen: 
jjwvanvelzen@gmail.com. 
 

11. Katharinahofje 
Er is een boekje over de verbinding met de (klooster)tuin van Katharina van 
Bora, de vrouw van Luther. We zijn sinds zes jaar aangesloten bij 
verborgentuinen.nl. In het weekend van 6 en 7 juni 2020 is het Katharinahofje 
voor de bezoekers van dit evenement geopend. Overigens wordt de buitentuin 
aan de Heer Vrankestraat de schooltuin van de school in de Hoyledestraat. 

 
12. Luthers Bruiloft 

Na de sluiting van het seizoen vieren we op zondag 12 juli 2020 de 495ste 
trouwdag van Martin Luther en zijn Käthe, in de vorm van een gemeentemiddag 
met een zelfgemaakt hartig en zoet buffet, en workshops voor groot en klein. 

 
13. Zwaan-zit-aan 

Zes maal per jaar kookt een groepje hobbykokkinnen voor gemeenteleden: een 
hoofdgerecht, een nagerecht en een drankje voor € 5,- per persoon. 

 
14. Adventsgemeentemiddag 

Op de derde zondag van de Advent, 15 december 2019, is er in plaats van een 
ochtenddienst een vesper om 16.00 uur, met koorzang. Daarna vindt het 
Groot-éénhapjes-buffet plaats, met zelfgemaakte hapjes en glühwein. 

 
15. Kerstdinertje op Tweede Kerstdag 

Voor iedereen die het met Kerst erg stil vindt, of het gewoon leuk vindt om te 
komen -alleen of met z’n tweeën- is er op Tweede Kerstdag een kerstdinertje. 
Opgave in de pastorie.  



  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


