
Nederlandstalige kerkdiensten zomer 2018
Het bestuur is verheugd de volgende diensten weer te mogen organiseren en dankbaar voor  
de medewerking van de voorgangers.

Nieuwe locatie
De diensten worden 
gehouden in Teatro 
Sociale (cinema), 
Corso XXV Aprile 11B, 
21016 Luino VA, Italië.

Datum  Ochtend 9.30 uur  Middag 17.00 uur
14 juli ds. J. van Langevelde ds. J. van Langevelde

21 juli dr. J. Hoek dr. J. Hoek

28 juli kand. L.G. de Deugd kand. L.G. de Deugd

4 augustus dr. M.J. Kater dr. M.J. Kater

11 augustus dr. M.J. Kater dr. M.J. Kater

18 augustus ds. W.M. van der Linden ds. W.M. van der Linden

il  Kerkbode 
Kerkdiensten Luino 2019

Rust wat uit! 
Meditatie - Ds. J. Hoek

En Jezus zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een 
eenzame plaats, alleen, en rust wat uit…
Markus 6:31a

Eindelijk een paar weken rust na alle 
spanningen en inspanningen van de laatste tijd! 
Je hebt er al een poos naar uitgekeken: heerlijk 
vakantie vieren, letterlijk en figuurlijk afstand 
nemen van de dagelijkse hectiek.

In Markus 6 lezen we dat de Heere Jezus de 
noodzaak van rust erkent.  Hij roept Zijn 
leerlingen ertoe op tijd te nemen om uit te 
rusten. De boog kan niet altijd even strak 
gespannen zijn. 
In de verzen 7-13 lezen we hoe de discipelen er 
twee aan twee door Jezus op uitgezonden zijn. 
Ze zijn intensief bezig geweest als herauten van 
het koninkrijk van God om overal in Israël de 
goede boodschap te brengen. Ze hebben met 
ernst de mensen opgeroepen tot bekering: erken 
toch de HEERE als God en Koning en aanvaard 
Jezus als de Christus in Wie het koninkrijk Gods 
zich baan breekt. Breek met de zonde, met alles 
wat tegen Gods wil ingaat. Er komt veel respons 
op deze prediking. Moe, maar enthousiast 
vertellen de leerlingen hun Meester wat ze 
onderweg allemaal  hebben meegemaakt. 

Met hartelijke belangstelling hoort Jezus deze 
verslagen aan. Het heeft zeker Zijn goedkeuring 
dat de leerlingen zich zo geweldig hebben 
ingezet. En dan zegt Hij: ’Komen jullie nu eens 
met Mij mee naar een eenzame plek, even weg 
van het gewoel van de mensen die jullie soms 
nauwelijks tijd gunnen om te eten en te drinken. 
En rust nu eerst maar eens wat uit.’
Ook wij mogen deze woorden ter harte nemen. 
De Heere weet dat rust van tijd tot tijd nodig is. 
Hij kent de behoeften van het lichaam en van de 
geest aan ontspanning. Jezus is de barmhartige 
Hogepriester die echt medelijden heeft met al 
onze zwakheden. Hij geeft ons opdrachten en 
verantwoordelijkheden, maar Hij gunt en geeft 
ons ook rust. Alles op zijn tijd. Vanaf het begin 
van de schepping heeft God het gezegende ritme 
van arbeid en rust ingesteld. 

Rust vinden we in Gods mooie schepping. 
Ontspanning door in aanraking te komen met 
een andere cultuur en nieuwe dingen te zien. Of 
gewoon omdat er even niets hoeft… En vooral 
door in stilte Gods aangezicht te zoeken en Zijn 
Woord te lezen en te overdenken. Daarvoor 
hoeft het geen vakantie te zijn, maar de vakantie 
biedt ons er wel bijzondere gelegenheid toe. 
Gezegende vakantietijd toegewenst!

Collecten
Tijdens de dienst worden er twee 
collecten gehouden, waarvan 
de eerste collecte (diaconaal) is 
bestemd voor ondersteuning van 
plaatselijke protestantse gemeen-
ten en diverse diaconale doelen in 
de regio. De tweede collecte is ter 
bestrijding van de onkosten die 
het houden van de kerkdiensten in 
Luino met zich meebrengen.

Liturgie
Naast de psalmen in oude berij-
ming zingen we ook liederen uit de 
bundel ‘Op Toonhoogte’. Hiermee 
willen wij recht doen aan degenen 
die gewend zijn om ook andere lie-
deren in de erediensten te zingen. 

Crèche
Zowel ’s morgens als ’s middags 
is er tijdens de diensten in Luino 
crèche. De leiding van de crèche is 
in handen van de kerkgangers zelf. 
Anders gezegd: elke week hopen 
we dat een aantal mensen deze 
taak op zich wil nemen. Namens 
alle ouders bij voorbaat dank voor 
uw hulp.

Stichting Erediensten Luino en omgeving
Stichting Erediensten Luino en omgeving (SELO) is opgericht op 24 juni 2004. SELO draagt zorg 
voor de protestantse kerkdiensten in Luino, tot en met 2018 in Grantola. Dit gebeurt in samenwer-
king en goed overleg met de Protestantse Duits-Nederlandse gemeente in Caldana. Het bestuur 
bestaat uit: de heren H.W. van Dorp, J.W. Innemee, M.N. Kreijenbroek en J. Zondag. Voor vragen 
kunt u met ons contact opnemen via het emailadres: info@luino-kerk.nl. SELO wil haar erkentelijk-
heid uitspreken aan Thom van Vreeswijk van Doordacht die al jarenlang zorgt voor de opmaak van 
il Kerkbode en aan Helmert van der Slik van Blomsma Groep voor het verzorgen van het drukwerk.

Teatro
Sociale



Eindsaldo 2017 € 5.107,83 
Beginsaldo 2018 € 5.107,83
Inkomsten
 1e collecte € 4.830,24 
 2e collecte € 4.029,56
 Overig (gift & rente) € 7,42 
  totaal    € 8.820,03 
Uitgaven
 1e collecte > diac doelen € 4.830,24 
 exploitatiekosten € 3.800,00 
 bijzondere uitgaven € 189,79 
  totaal    € 7.997,84 

Voorl. resultaat > reservefonds € 0,00 
Aanvullende gift diacononaal € 47,19 
Definitief resultaat € 0,00 
Eindsaldo 2018 € 5.107,83 

In 2018 bedroegen de inkomsten uit collecte en 
rente € 8.867,22. De eerste collecte wordt direct 
verdeeld over de goede doelen. De tweede collec-
te wordt in eerste aanleg gebruikt ter dekking 
van de onkosten. Wat overblijft wordt vervol-
gens weer verdeeld naar de diaconale doelen. 
Reservefonds: De stichting werkt met een reser-
vefonds van rond de € 5.000,00. Dit geld is be-
doeld voor mindere tijden, maar ook als beperkt 
schadefonds indien bijvoorbeeld rondom de 
diensten zaken van de kerk worden beschadigd. 
Dit schadefonds kan beperkt blijven, omdat we 
ook zijn verzekerd via de protestante kerk in 
Caldana. 
Exploitatiekosten: de vergoeding voor predikan-
ten, een bijdrage als vrijwillige zaalhuur aan de 
kerk in Grantola, schoonmaakkosten en opslag 
van de stoelen.
Bijzondere uitgaven: bestonden voornamelijk 
uit materiaal voor de crèche en een geste aan 
pastoor en Italiaanse kosters.

Diaconale doelen: 
-   De Lutherse kerk in Caldana   

www.ecumene-online.com  
-   De lokale Waldenzer gemeente in Luino
-   Protestante gemeente in Varese, M. de Jonge  

www.chiesa-lasorgente.net 
-   Protestante gemeente in Ternate,  

B. van der Plas 

Namens het bestuur

Ook in 2019 mogen we weer Nederlandstalige 
kerkdiensten houden, na vele jaren in 
Grantola nu in het centrum van Luino. 
Wij -de Stichting Erediensten Luino en 
Omgeving (SELO)- heten u van harte welkom 
in het Teatro Sociale van Luino. Al ruim 25 
jaar mogen we in deze omgeving diensten 
beleggen; daar zijn wij dankbaar voor! Met 
elkaar hebben we de planning weer rond 
kunnen krijgen. Voor 6 vakantiezondagen 
hebben we diensten met diverse voorgangers 
georganiseerd. Er zijn iedere keer 
bestuursleden van SELO of broeders die 
namens hen de afkondigingen doen en 
voor u als aanspreekpunt in deze dienst 
functioneren. We hebben nog niet voldoende 
organisten op het juiste moment achter het 
klavier. Als u kunt/wilt orgelspelen, wilt u dit 
dan melden aan info@luino-kerk.nl?

Het is geweldig fijn om elkaar ook in de 
vakantie te mogen ontmoeten onder het 
Woord. Wellicht gaat het er tijdens de 
dienst iets anders aan toe dan u thuis bent 
gewend, of ziet het kerkgebouw er iets anders 
uit, mist u iets in de preek of heeft u het 
misschien te warm. Besteed uw energie niet 
aan alle verschillen met  ’thuis’. Voor even 
mogen die verschillen wegvallen. We belijden 
in deze dienst dezelfde God: Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Dank God voor alles wat u, ook 
op een vakantiezondag, van Hem ontvangt. 
Hij is hier namelijk, met zijn Heilige Geest, 
ook vandaag in ons midden. Laten wij dan 
dankbaar zijn en Hem prijzen. 

Het bestuur van SELO

Verantwoording 2018Een mooie dag
Van: Jan Ligthart (1859-1916)

Een mooie dag is ’t soms in mijn gemoed.
Dan zendt God mij Zijn vredegroet, 
en alle ware en ingebeelde smart 
vlucht weg uit mijn bekommerd hart.
O God, dát is een zaligheid,
als Ge ons verbeurde vreugd bereidt, 
als daar geen plaats meer is voor onrust en verdriet,
omdat ons oog Uw liefde ook in het donker ziet,
en dan het duister, dik en dicht,
volkomen vliedt.
Voor Uw aloverwinnend licht.
Al drukt mij leed, al kwelt mij pijn,
ik kan volmaakt gelukkig zijn, 
En ben het – als Gij bij me zijt,
Uw liefdezin mijn hart verblijdt.
De vreugde komt, ik voel het , Heer!
Gij wierp mij niet vergeefs ter neer.
Nu richt Gij ’t zinkend hart weer op.
Reeds kleurt Uw zon der bergen top,
Straks straalt haar licht in ’t diepste dal 
en ’t goud glanst overal.

Mijn Ik en Ik
Van: Monnik

Mijn ik en ik zijn goed en kwaad  
 en zitten aan een tafel.
Keuzes maken, een leven lang 
Keuzes maken. dag na dag
sommigen voor even, andere voor een leven.

Het leven als een knikkerbaan  
met toeval als gegeven.
Maar wat ik met dat leven doe
is ‘t onbewust of toch gedreven?

Daar waar ik die keuze heb
waarvoor ik ga, waarvoor ik bezwijk
in klein of groot, ‘t weegt hier gelijk.

Maar welke richtlijn, wet of filosofie 
laat ik mijn weg bepalen?

Besluiten in felle discussies,
soms argeloos ongepast.
Maar wie zit er dan voor? 
Wie houdt de hamer vast?

Mijn ik en ik zijn goed en kwaad  
 en zitten samen met U,
aan een driehoekstafel.
Dat besef ik nu.


