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ACTIVITEITEN IN DE ANDREASKERK IN HET SEIZOEN 2018-2019
Afgelopen jaren stonden veelal in het teken van de Reformatieherdenking. Het feit
dat de Reformatie begon kreeg veel aandacht, met name rond de aflaten en andere
zaken die het begin van deze beweging markeerden.
Komend seizoen zal meer aandacht gegeven worden aan inhoudelijke aspecten die
samenhangen met de onder andere in het Evangelie van Matteüs genoemde werken
van Barmhartigheid. Deze zeven werken zullen de leidraad vormen voor de
maaltijdgesprekken en de diensten in de 40-dagentijd.
Door het gehele seizoen zal in diensten en in kringen aandacht gegeven worden aan:
Alleen Geloof, Alleen Genade, Alleen Christus en Alleen de Schrift. Dit zijn oude maar
nog steeds actuele thema’s, ook in de traditie van het Nederlandse lutheranisme.
In Contact en op onze site vindt u steeds aanvullende informatie.
Van harte aanbevolen namens de kerkenraad,
Augustus 2018

Ds. Martin L. van Wijngaarden
010-209 60 66
ml.van.wijngaarden@planet.nl

Andreaskerk
Heer Vrankestraat 51
3036 LB Rotterdam

010-466 34 69
www.luthersrotterdam.nl
www.facebook.com/andreaskerkrotterdam

A) ROND DE DIENSTEN
1.

2.

3.

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 liederen van Luther centraal staan.
Hervormingsdag
Wij vieren in 2018 op 28 oktober voor de 36e keer Hervormingsdag met de
zogeheten Zeemanskerken (naast de Noorse, Zweedse, Deens en Finse Lutherse
kerken ook de Deutsche Evangelische Gemeinde) in een meertalige dienst. Dit is
uniek in Europa.
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.

B) GEMEENTELEVEN IN CLUBS EN KRINGEN
4.

Oecumenisch Andreasleerhuis
In dit achttiende 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 voor een ietwat andere insteek gekozen. Het vertrekpunt ligt bij
een aantal grote geloofsthema’s als Alleen de Schrift, Alleen Genade en Alleen
Geloof. In het Latijn: Sola Scriptura, Sola Gratia en Sola Fide. Hierbij komen
verschillende bijdragen ter tafel, van onder meer theologen, filosofen en
dichters.
Data: 11 oktober, 8 november, 13 december, 14 februari, 14 maart en 11 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
5. Versoberingslunches
Dit jaar zullen de tafelgesprekken in de 40-dagentijd over de zeven werken van
barmhartigheid gaan, zoals zij opgesomd staan in onder meer Matteüs 25, 3536. Na de kerkdienst is er een maaltijdsoep (naast de zelf meegebrachte
boterhammen) en tijdens die maaltijd worden teksten besproken als
preekvoorbereiding voor de daaropvolgende week.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Opgave Mies de Vries-Langelaar 010-501 21 29, Anne Toussaint-Hantsveit 010243 72 11 of Erna van Wijngaarden-Raben 010-209 60 66
Hervormingsdaglezing
Op woensdag 31 oktober is er weer een lezingenavond. Prof. dr. Mirjam van
Veen spreekt naar aanleiding van haar boek: Luther en Calvinistisch Nederland.
Martin van Wijngaarden licht twee Nederlandse afbeeldingen toe die “de
Confessie van Augsburg” symbolisch weergeven. De avondsluiting wordt
verzorgd door de classispredikant Gerrit van Meijeren. Zie ook de website en de
folders in de gang.
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.
Jongerenbijeenkomsten
Een initiatief door en voor jongeren (richtleeftijd 18-35 jaar) uit onze gemeente.
In overleg worden regelmatig activiteiten gepland. Informatie bij Jeroen van
Velzen: jjwvanvelzen@gmail.com.
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
verborgentuinenrotterdam.nl. Overigens wordt de buitentuin de schooltuin van
de school in de Hoyledestraat.
Luthers Bruiloft
Na de sluiting van het seizoen vieren we op 14 juli 2019 de 494ste 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.
Zwaan-zit-aan
Zes maal per jaar kookt een groepje hobbykokkinnen voor gemeenteleden: een
hoofdgerecht, een nagerecht en een drankje voor € 5,-- per persoon.
Adventsgemeentemiddag
Op de derde zondag van de Advent, 16 december 2018, is er in plaats van een
ochtenddienst een vesper om 16.00 uur, met koorzang. Daarna vindt het Grootéénhapjes-buffet plaats, met zelfgemaakte hapjes en glühwein.
Kerstthee 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 Engelse
afternoontea. Opgave bij Erna en Martin van Wijngaarden.

