
Evenementen Luthers Amsterdam voorjaar 2020

Geachte gemeenteleden en overige geïnteresseerden,

In het onderstaande overzicht informeert de brandpuntraad u alvast over de 
geplande activiteiten in Luthers Amsterdam tot augustus 2020. Let wel: deze 
data zijn nog onder voorbehoud, raadpleeg voor meer informatie en tijden 
van tevoren altijd de website https://www.luthersamsterdam.nl/ of stel uw 
vraag aan een van de ambtsdragers of predikanten.

Activiteiten in Luthers Amsterdam

20 februari, 19.30-21.00 uur, kerkzaal Luther Museum Amsterdam
Leren van Luther, 4e avond in een reeks van 4
Kosten € 20,- voor de hele leergang (incl. reader), nadere informatie bij Guido Leerdam 
guidoleerdam@gmail.com

26 februari, 17.30 uur, de Krijtberg (Singel 446)
Oecumenische Aswoensdagviering Heilige Vierhoek (H4H) 
Nadere info mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl 

29 februari, 13.00 uur, Nicolaikerk Utrecht
Film "Der letzte Stufe" - over het leven van Dietrich Bonhoeffer 
Nadere info: guidoleerdam@gmail.com

29 februari en 4 april, 12.30 uur, Maarten Luther Kerk
Zin in vastenmaaltijden
De veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen is vanouds de tijd waarin men vast 
en soberder leeft om het lijden van Christus te gedenken en zich voor te bereiden op het 
feest van Pasen. Ds Marieke Brouwer vertelt tijdens een eenvoudige maaltijd meer over 
het vasten.
Opgave bij mariekebrouwer@luthersamsterdam 
 
1 maart, 10.30 uur, Oude Lutherse Kerk
Lutherse Mis, met muzikale begeleiding van hedendaags gecomponeerde klassieke
Muziek, m.m.v. ensemble Bartho Staalman.
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15 maart, 12.30 uur, Oude Lutherse kerk
Concert door het Conservatorium van Amsterdam, orkest o.l.v. Bojan Cicic

21 maart, 15.00 – 17.00 uur, Oude Lutherse Kerk
Boekpresentatie “Bachatlas” door Govert Jan Bach (auteur). Met muzikale
begeleiding door Jonge Strijkers & Blazers Nederland. Afsluitende borrel met
boekverkoop en signeersessie door de auteur. http://jongestrijkers.nl/ 

2 april, 19.30 uur, Handboogstraat 4
Lezing over Dietrich Bonhoeffer door Wilken Veen. Titel: "Alsof God niet zou bestaan..." - 
hoe een gelovig mens en een gelovige gemeenschap te zijn in een geseculariseerde 
samenleving... 
Nadere info: a.woehle@luthersamsterdam.nl 

5 april, 12.30 uur, Oude Lutherse Kerk (na afloop van de dienst)
Opvoering theaterstuk “Wie ben ik?” door Kees van der Zwaard. Thema: het leven,
geloof en de theologie van Dietrich Bonhoeffer 

17 en 18 april, Joods Cultureel Centrum MerkAz, Magdalenastraat 1a, Utrecht
Stopt de traditie bij mij, bij ons?
OJEC-weekeind Leren&Vieren”- weekend in het teken van de joods-christelijke dialoog, 
met Sjabbatviering op vrijdag en vesper op zaterdag.

17 mei, 10.30 uur, Oude Lutherse Kerk
Muzikale begeleiding bij de eredienst door het Byzantijnse koor Indrik. Zie de website 
https://bkindrik.weebly.com/ voor een sfeerimpressie

23 mei tot 28 mei, Luthers Duitsland
Lutherreis, voor inlichtingen neem contact op met Elsa Aarsen 
e.aarsenschiering@upcmail.nl 

30 mei, 15.00 – 19.30 uur, Oude Lutherse Kerk
Symphony of Peace Prayers - kennismaking met concepten van vrede in
verschillende religieuze tradities

21 juni, 10.30 uur, Oude Lutherse Kerk
Eredienst in de vorm van een Lutherse Mis, naar Luthers voorbeeld (‘muziek
mag de hoogste toon voeren’). Met muzikale begeleiding door ensemble Kwintessens
o.l.v. Nannie Schuller.

5 juli, 10.30 uur, Oude Lutherse Kerk
De eredienst zal in het teken staan van Keti Koti, het afschaffen van de slavernij.

29 juli, 20.00 – 23.00 uur, Oude Lutherse Kerk
“Rights Out There”. Jaarlijks evenement i.s.m. verschillende partnerorganisaties waarbij
internationale LHBT+ activisten vertellen over hun uitdagingen, ervaringen en
successen.

Reguliere erediensten

Iedere zondag, 10.30 uur, Oude Lutherse Kerk
Lutherse kerkdienst (circa 1 uur) met informele ontmoeting onder genot van koffie en
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thee na afloop. Zie het dienstenrooster op de website of het gemeenteblad voor de
meest actuele informatie
Het Heilig Avondmaal wordt circa eens per maand gevierd tijdens de eredienst. De 
diensten waarin het sacrament gevierd zal worden zijn: in de kerkdiensten op 12 januari, 
23 februari, 15 maart, 9 april (Witte Donderdag), 11 april (Stille Zaterdag), 12 april 
(Paasmorgen), 3 mei, 31 mei (Pinksteren), 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 
oktober, 31 oktober (Hervormingsdag), 8 november en 25 december (Kerstochtend).
Naast muzikale begeleiding op het orgel door de dienstdoende organist worden de
erediensten geregeld begeleid door de cantorij, het projectkoor of het ensemble 
Kwintessens.

Herhalende activiteiten

Huis op het Spui
Handboogstraat 4 

Door(s)preken over zondagsteksten
25 maart, 19.30 en 1 juli, 19.30 uur
Nadere gespreksmogelijkheid/catechese en verdieping van geloofsvragen aan de
hand van de teksten voor de erediensten. Neem contact op met ds Andreas Wöhle
voor meer informatie a.woehle@luthersamsterdam.nl 

Mystiek in beeld op donderdag
16 januari, 13 februari, 12 maart 16 april, 14 mei, 18 juni
Meditatie met verhalen, gedichten, liederen
Voor meer informatie ds Marieke Brouwer mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl 

Cooking Grace
13 februari, 19 maart, 7 mei en 25 juni, 19.30 – 21.15 uur
Gespreks- en kookgroep met catechetische inhoud en verdieping van geloofsvragen.
Neem contact op met ds Andreas Wöhle voor meer informatie en aanmelding 
a.woehle@luthersamsterdam.nl 

Maarten Luther Kerk
Uiterwaardenstraat 279: voor de activiteiten wordt de zij-ingang aan het speelveldje
gebruikt.

Stilteviering
Iedere dinsdag, 19.30 – 20.00 uur
Korte stilteviering voor alle doelgroepen. Samen tot rust komen in een kleinschalige
setting. Neem contact op met ds André van der Stoel voor meer informatie 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
 
Bijbelcursus
Nader te bepalen op dinsdagavonden, 20.15 – 21.30 uur
De cursus zal onder begeleiding van ds André van der Stoel het Bijbelboek
Handelingen doornemen. Neem contact op met ds André van der Stoel voor meer
informatie andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
 
Maandagmiddagclub
Iedere maandag, 13.30 – 15.30 uur
Open inloop voor ouderen: laagdrempelig moment voor koffie, thee en gesprek. Voor
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meer informatie: neem contact op met ds André van der Stoel 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 

Spellenavond
Zaterdagavonden (data nader te bepalen), 19.45 – 21.30 uur
In gezelschap van andere 20-30-ers bordspellen spelen zoals Hoogspanning, El Grande,
Chartered: the Golden Age. Neem contact op met ds André van der Stoel 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl

Luther Museum Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 570 (Geopend donderdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur)
Het Luther Museum Amsterdam organiseert activiteiten rondom kunst en cultuur, zoals
poëzielezingen, muziekuitvoering en voordragen. Zie de website www.luthermuseum.nl 
voor meer informatie en actuele data

Augustanahof
Erasmusgracht 24

Avondgebed
Iedere zondag, 19.00 uur – ingang via kapeldeur

Lutherhof
Staringplein 9

Vesperviering
Iedere tweede woensdag van de maand, 17.00 uur

Contactgegevens
Algemene informatie (administratie, lidmaatschap, giften, verhuur, etc)
Kerkelijk Servicebureau
020-6231572
algemenezaken@luthersamsterdam.nl 

Predikanten
Ds Andreas Wöhle
020-3374255
a.woehle@luthersamsterdam.nl 

Ds Marieke Brouwer
020-6422373
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl 

Ds André van der Stoel
06-15598246
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 

Pastoraat
Heeft u zelf of kent u iemand die behoefte heeft aan pastoraal bezoek (i.v.m. ziekte,
ouderdom, verlies van naasten, etc). Stuur een mailtje naar Marianne Starke of bel
haar. Zij coördineert het pastorale bezoekwerk
Marianne Starke
06-50635693
mariannestarke@hotmail.com 

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’
Maasstraat 148
https://www.diaconie.com/ 
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020-4044708
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