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Uitnodiging voor de 

bijeenkomst 

van Lutherdecade en Lutherdag 

 
op zaterdag 24 oktober 2015 

in de Lutherse kerk van Breda,  

Veemarktstraat 11 
 

aanvang: 10. 30 uur 

 

Thema: ‘Bijbel en beeld’ 
 

 
 

 
 

 



Lutherdecade in Nederland 2010 - 2017 
 
In het kader van de internationale Lutherdecade voert vanaf 2009 
een route langs lutherse plekken in Nederland naar de 
Lutherherdenking op Hervormingsdag in Wittenberg in 2017. De 
zesde ontmoeting zal plaatsvinden in Breda. Het thema in 2015 is: 
‘De Bijbel en het beeld’.  
De Lutherstichting geeft ruimte aan uitwisseling over internationale 
contacten. De dag is bedoeld voor inhoudelijke verdieping en 
onderlinge ontmoeting. Gastvrouw is de Evangelisch-Lutherse 
gemeente Breda. 
 
Stellingen 
Gedurende deze Lutherdecade zullen 95 nieuwe stellingen worden 
gemaakt met een maatschappelijke, culturele en religieuze insteek.  
U kunt hieraan bijdragen door stellingen aan te leveren bij  
drs. Femke Akerboom-Beekman. 
 

 
Organisatie 
De organisatie van de Lutherdecade in Nederland is in handen van 
de Evangelisch-Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland en de Lutherstichting. 
 
Aanmelding: bij drs. Femke Akerboom-Beekman, via 
akerboom_femke@hotmail.com 
 
Contact:  
drs. Perla Akerboom-Roelofs (024-3238024) en 
drs. Erwin de Fouw (038-2303270 en 06-20775145). 
 
Medewerking vanuit de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda: 
drs.Marlies Schultz en dr. Bertus de Keizer. 

Programma 
 
10. 00 uur  Inloop 
 
10.30 uur  Morgengebed 
 
10.45 uur  ‘De Bijbel en het beeld in de Reformatie’, 
   lezing met beelden, door Dr. Dick  
   Akerboom 
 
11.30 uur  Koffiepauze 
 
11.45 uur  gesprek naar aanleiding van de  
   ochtendlezing 
 
12.00 uur  ‘De Evangelisch-Lutherse gemeente Breda’, 
   door ds. Marlies Schulz 
 
12.30 uur  Lunch  - tijdens de lunch wordt een film 
   vertoond over de restauratie van de kerk en 
   kan de  kerk worden bezichtigd. De SLUB is 
   aanwezig met een boekentafel. 
 
13.30 uur  ‘Luthers hier en daar’: uitwisseling over  
   internationale gemeentecontacten en  
   aandacht voor het werk ten behoeve van 
   lutherse minderheden door de   
   Lutherstichting, door ds. Perla Akerboom 
 
14.00 uur  Workshops: in drie groepen kijken naar  
   kunstwerken als verbeelding van geloof en 
   levensvisie.Hoe verhouden deze beelden 
   zich tot ons eigen geloof? 
 
15.00 uur  Theepauze 
 
16.00 uur  Eredienst met viering van het Heilig  
   Avondmaal. Medewerking van het Luthers
   projectkoor. 
 
16.45 uur  Ontmoeting met drankje en hapje 


