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DE KLEINE ANDREAS 
 

Nieuwsbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Rotterdam 

augustus 2022 

 

Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?  

Tot zevenmaal toe? 

 

Mattheüs 18:21 
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Kerkdiensten 

 

De Andreaskerk opent graag elke zondag om 10.30 uur de deuren voor u. Na afloop 

bent u van harte welkom bij het koffiedrinken in de Paardenkamer. 

 

• Zondag 28 augustus. 11e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Opening seizoen. Thema ‘Lutherroos’.  

Medewerking van de AndreasCantorij. 

• Zondag 4 september. 12e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Heilig Avondmaal.  

Belijdenis Arend Sonneveld. 

• Zondag 11 september. 13e zondag na Trinitatis 

Mevrouw E. van Wijngaarden. 

• Zondag 18 september. 14e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden.  

• Zondag 25 september. 15e zondag na Trinitatis 

Mevrouw E. van Wijngaarden. 

• Zondag 2 oktober. 16e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Heilig Avondmaal.  

Doop en belijdenis van André Tieleman. 

• Zondag 9 oktober. 17e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden.  

 

 

 
 

Zondag 28 augustus. Thema ‘Lutherroos’.  

De Lutherroos is op tal van manieren gebruikt.  

Hier in de vorm van een gedenkmunt van  

€ 50 in het Lutherjaar 2017 in Duitsland. 
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Pastoraal 

 

Pastoraal is er nogal wat te vermelden sinds de vorige nieuwsbrief die vlak voor de 

zomer verscheen. Sindsdien hebben diverse mensen veel meegemaakt. Ze zijn 

geblesseerd, behandeld of geopereerd, of worden daar nog bij bepaald. We noemen:  

Helena en Theo Baartman, Sharon Winklaar, Marcia van der Wees, Willy en Guus 

Alewijn, Alex van Muijen, Ria Rijnsburger, Lianda Groeneveld, Piet en Greet Postema, 

Jeffrey Janssen, Mies de Vries en Christien Mudde. Allen sterkte! 

  

Overleden 
 

Op 17 juli is op negentigjarige leeftijd overleden Jannes Kuipers. Zijn uitvaart vond 

plaats op 23 juli op begraafplaats Laurentius. Wij bidden de familie Gods nabijheid 

toe. 

  

 Oecumenisch Leerhuis 
 

Oecumenisch Leerhuis: zie de website of de folders in de kerk. Vanaf de tweede 

donderdag in september lezen we maandelijks psalmen. Eén van de bronnen die we 

gebruiken is de nieuwe bundel Psalmen anders.  

Het koffiepotje (de zogenaamde ‘varkentjes’) bracht vorig seizoen € 54,35 op. 
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Hervormingsdaglezing 
 

Vooraankondiging van de Hervormingsdaglezing: zie de website site en de folders en 

de affiches in de kerk. Op maandag 31 oktober zijn er in de kerk diverse lezingen over 

het belang (vroeger én nu) van één van onze belangrijkste belijdenisgeschriften: 

de Augsburgse Confessie. Sprekers zijn o.a. Mirjam van Veen (VU) en de president van 

de Lutherse Synode: Andreas Wöhle. 

 

 
 

Na de zomer  

 

Het oktobernummer van deze nieuwsbrief zal weer meer artikelen bevatten. 

Ook zal in het najaar een nummer van de ‘grote’ Andreas (magazine voor luthers 

Rotterdam) verschijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
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