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et ‘zomernummer’ van Elk-
kwartaal is vroeg dit jaar. Niet 
vaak gebeurt het dat we Pink-

steren nog meenemen. Gelukkig zijn 
de temperaturen al wel even zodanig 
geweest dat er van zomer zeker al 
sprake is. 
’t Is weer gevarieerd wat de redactie 
u inhoudelijk voorschotelt dit num-
mer. De redactie wordt daarbij ge-
holpen door een nog steeds groeiend 
aantal bijdragen van velen die Elk-
kwartaal aangrijpen om kond te doen 
van luthers Nederland en omstreken. 
Artikelen van aller aard blijven zeer 
welkom. Vanaf het moment dat de 

lutherse website, nog zo’n medium 
ter informatie over de lutherse tra-
ditie, officieel in de lucht is, kunt u 
Elkkwartaal ook daarop nalezen. 
Verderop in dit blad vindt u meer 
over het hoe en waarom van die 
lutherse website. 

Ik wens u samen met de leden van de 
redactie een f ijn Pinksterweekeinde 
en de week erna een inspirerende 
Trinitatis toe. Voor later: goede zomer 
en een gezonde thuiskomst voor alle 
vakantiegangers.

Praxedis Bouwman
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elemaal aan het begin staat de wijsheid. Samen 
met God. God JHWH en de wijsheid CHOKMAH 
vullen elkaar aan. Hij, de architect en maker, zij, 

vrolijk en speels aan zijn zijde.
Wij vieren Pinksteren, het feest van de Geest. De 
(vrouwelijke) RUACH, zoals het in het Hebreeuws heet. 

Meditatie

Pinksteren
Spreuken 8 : 22-31

De Ene
heeft mij bereid
als begin van zijn weg,-

vooraf aan zijn werken sinds toen;
een eeuwigheid geleden ben ik ingezet,

sinds het begin,
sinds de voortijden van de aarde;

toen er geen oervloeden waren
ben ik onder weeën voortgebracht,-

toen er geen wellen waren,
zwaar van water;
eer er bergen werden afgezonken, -
vóór de verschijning van heuvels

ben ik onder weeën voortgebracht;
nog had hij aarde en buitengebieden

niet gemaakt,-
niet het begin
van de stofjes der wereld;
toen hij hemelen gereedmaakte

was ík daar,-
toen hij een cirkel beschreef
op het aanschijn van de oervloed;
toen hij pluiswolken stevigheid gaf

daarboven,-
toen hij de wellen van de oervloed
hun sterkte verleende;
toen hij voor de zee

zijn voorschrift vaststelde,
dat de wateren

niet aan het woord van zijn mond
mochten voorbijgaan,-

toen hij de fundamenten der aarde
beschreef,
was ik aan zijn zijde
als troetelkind, en was ik zijn geluk

dag aan dag,-
spelend voor zijn aanschijn

te aller tijd,
spelend op het vlak van zijn aarde,
en mijn geluk
lag bij de zonen van Adam!

Deze Geest was er vanaf het begin – reeds in het schep-
pingsverhaal lezen wij van de Geest boven de wateren. De 
Geest verbindt hemel en aarde. De Geest maakt levendig. 
Maar er is nog meer. Naast de Geest is er ook altijd al de 
wijsheid te vinden. Ook zij is trouwens vrouwelijk. In het 
Grieks de sofia en in het Hebreeuws CHOKMAH.
De Geest en wijsheid werken op een vergelijkbare manier. 
Zij komen naar de mensen die ze opnemen. Zij wonen in 
hen en hebben gaven ter beschikking. Beiden, Geest 
RUACH en wijsheid CHOKMAH staan in nauwe verbinding 
met de scheppingskracht, die leven geeft.

De wijsheid stelt zich zelf voor. Zij is slim, zij geeft raad, 
zij zorgt voor succes, inzicht, moed, gerechtigheid en 
recht. Ronduit positief. Zij adviseert op de beslismomenten 
in het leven. Schepping wordt door de aanwezigheid van 
de wijsheid meer dan een verwerkelijking van het woord. 
Kennis van de wereldordening speelt een rol. Zij wil de 
mensen erbij betrekken, wil waarheid doorgeven.
De wijsheid is betrouwbaar juist omdat zij aan de schep-
ping heeft deelgenomen. Zij laat de verbinding tussen God 
en schepping zien en vraagt om een passende omgang met 
haar.
De prachtige woorden van spreuken geven mij toegang tot 
het oude scheppingsverhaal. Werpen een ander licht op dat 
verhaal. Laten het als verhaal tot zijn recht komen.

Het lijkt normaal, dat God als Vader en dat de hele drie-
eenheid als mannelijk worden gezien. RUACH Geest en 
CHOKMAH Wijsheid verruimen dit beeld. Er is meer dan 
dat. De eenheid van mannelijkheid en vrouwelijkheid in 
God wordt hier onderstreept. Geen van beiden is belang-
rijker.
Met dit beeld wordt ook iets over de relatie tussen de 
mensen aangegeven. Hoe ga je met elkaar om? Als man 
en vrouw. Als mensen in kerk en maatschappij. De manier 
waarop de wijsheid vertelt wil een voorbeeld zijn om zich 
adviserend betrokken te voelen bij de wereld. Met slim-
heid en inzicht voor gerechtigheid, vrede, de bewaring van 
de schepping en een leven met toekomst. Wie de wijsheid 
heeft gevonden heeft ook het leven gevonden.
De wijsheid biedt houvast om tegen welke vorm van ge-
weld dan ook in opstand te komen. De wijsheid verzet zich 
tegen een vernieling van het milieu. De wijsheid zoekt 
naar verbinding in plaats van afgrenzing.
Wijsheid en Geest zijn de vrouwelijke partners van God 
en maken daarmee elke vorm van scheiding tussen beiden 
onmogelijk. En daarmee ook elke andere vorm van onei-
genlijke verdeling van de mensen in verschillende afkomst, 
in arm of rijk, in jong of oud.

Detlef Bohlken

H
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nternationale contacten van de 
fusiepartners in de Protestantse 
Kerk in Nederland, zoals met de 

Lutherse Wereld Federatie (LWF), krij-
gen in de afgelopen twee jaar langza-
merhand vorm. Het vergt tussen twee 
confessionele stromingen, luthers en 
calvinistisch, over en weer een open 
geest en een luisterend oor om ken-
nis te nemen van ieders traditie. Dat 
dat af en toe verwondering teweeg 
brengt en bij tijd en wijle voor wat 
spanning zorgt ‘hoort erbij’ vindt 
luthers synodepresident Ilona Fritz. 
‘De bereidheid om deel te nemen aan 
internationale bijeenkomsten over 
en weer voert de boventoon. Dat we 
steeds met vertegenwoordigers van 
beide confessies deel nemen bevalt 
goed.’ 
Juist voor lutheranen was het blij-
vend lidmaatschap, óók na de fusie 
in de Protestantse Kerk, een absolute 
voorwaarde. Van oudsher voelen 
lutheranen zich in de afzonderlijke 
landen gevoed vanuit de LWF-bure-
len in Genève. Die band is ook in de 
fusie vastgehouden met de voorwaar-
de dat alle contacten met de LWF via 
de lutherse synode en synodale com-
missie lopen. De Protestantse Kerk in 
Nederland is na de fusie in haar ge-
heel lid geworden van de LWF. Bin-
nen de wereldbond van lutheranen 
blijft een kerk die uit twee confessies 
bestaat een vreemde eend in de bijt. 
Maar ‘Genève’ toont zich vanaf het 
begin van de samenwerking en zeker 
in de afgelopen twee jaar na de fusie 
nieuwsgierig naar de ontwikkelingen 
in protestants Nederland. 
Inmiddels zijn ook de contacten tus-
sen WARC (de World Alliance of Re-
formed Churches) en de LWF geïnten-
siveerd. Ook vanuit de gereformeerde 

Lutheranen en 
calvinisten slaan
internationale weg in

bond, de REC (Reformed Ecumenical 
Council) is interesse. De LWF en 
WARC liggen elkaar van oudsher wat 
nader, de REC heeft wat meer con-
servatieve wortels. De kunst is om de 
eigen identiteit in samenwerking en 
oecumene te houden en om ook als 
partijen het niet met elkaar eens zijn 
toch met elkaar om te blijven gaan. 
Dat dat allemaal niet zonder slag of 
stoot gaat, lijkt logisch. De families 
hebben uiteenlopende karaktertrek-
ken.

Praktijk
In de praktijk blijkt de bereidheid tot 
kennis nemen van ieders traditie tot 
goede ervaringen te leiden. Al tijdens 

de LWF-assemblee in Winnipeg (Ca-
nada) in 2003 vergezelde de huidige 
scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland, Bas Plaisier, de lutherse 
presidente. Ook naar de bisschoppen-
conferentie vorig jaar in IJsland werd 
ze vergezeld door een PKN-collega. 
‘Het is een bijzondere ervaring voor 
collega’s om tijdens een dergelijke 
bijeenkomst iedere dag avondmaal te 
vieren. De lutherse liturgische kleu-
ring wordt als bijzonder ervaren’, 
vertelt Fritz. ‘Vanuit de lutherse col-
lega’s worden mijn reisgenoten met 
een bepaalde nieuwsgierigheid en 
warmte ontvangen.’ Andersom ervoer 
Fritz de nieuwigheid binnen de ge-
reformeerde bond toen zij vorig jaar 
juli tijdens hun assemblee als eerste 
vrouw voorging.

Toekomst
Naast gesprekken over samenwerking 
in oecumene tussen de verschillende 
wereldbonden wordt onder meer door 
toetreding van PKN bij de LWF hard 
nagedacht over een herstructurering 
van het Europese werkveld. De oude 
indeling voldoet niet meer. Niet al-
leen de toetreding PKN zet raderen 
in beweging, het wegvallen van het 
oude Oost-Europa draagt ook bij aan 
de roep om een nieuwe indeling. 
Ook intern wordt gewerkt aan de 
toekomst. In het najaar komt een 
beleidsnotitie uit over oecumene 
PKN-breed. Lutheranen zijn bij het 
schrijven van de notitie niet verte-
genwoordigd. Met interesse wordt 
uitgekeken naar de inhoud van de 
notitie. De lutheranen zullen actief 
deelnemen aan het gesprek naar aan-
leiding van de notitie.

Praxedis Bouwman  

I
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Luthers internetproject
van st@rt
Het beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Synode 

heeft zich onder meer vertaald in een landelijke 

lutherse website, ten dienste van het onderhouden 

van contact met delen van de lutherse gemeenschap.

ele afspiegeling van de werkelijkheid. 
Wat in de werkelijkheid gebeurt, 
gebeurt ook op internet. Orthodoxe 
gereformeerden discussiëren met 
elkaar over welke kerk er nu wel of 
niet de ware kerk is, vrijzinnigen pro-
beren met fraai uitziende publicaties 
vrijzinnigheid weer wat te revitalise-
ren, evangelicalen en pentecostalen 
hebben sites met aandachtspunten 
voor een overwinnend geestelijk ge-
bedsleven of tips over vervulling met 
de Geest.
De Protestantse Kerk in Nederland 
heeft uiteraard ook haar eigen site, 
evenals de modaliteiten binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland, maar 
de lutheranen in Nederland waren tot 
nog toe niet zo goed vertegenwoor-
digd op internet. Allerlei stromingen 
binnen de kerk hebben de neiging 
zichzelf te profileren. Lutheranen 
hadden dat minder, in ieder geval tot 
aan de kerkvereniging van 2004. Pro-
fessor Klaas Zwanepol bevestigde dat 
beeld aan de vooravond van de fusie-
besluiten. In Trouw van 12 december 
2003 zei hij: ‘De goede, eigen dingen 
die wij hebben, moeten we zien te 
delen met anderen. Dat zég ik ook 
steeds: breng in waar je voor staat; 
nú heb je de kans, benut die dan ook. 
Aan dat zelfvertrouwen ontbreekt het 
de Nederlandse lutheranen nog wel 
eens’. Onbekend maakt onbemind. 
Daarom werd het tijd het Luthera-
nisme in Nederland ook op internet 
op de kaart te zetten. 

Het project
Het project moest als het ware een 
brug slaan tussen twee werkgebie-
den, een kerkelijk en een technisch 
gebied. Uiteindelijk kwam mede 
dankzij internet zelf dit project van 
de grond. Ondergetekende (degene 
die het project uitvoert) kwam op de 
website van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente Stadskanaal namelijk de 
hoofdpunten van het beleidsplan van 

l enkele jaren speelt de vraag 
of er wel tijd en geld gestoken 
moet worden in internetcom-

municatie. Sommigen dachten dat het 
misschien een hype was, die wel weer 
zou inzakken. Ook leefde de gedachte 
dat internet meer communicatie voor 
hobbyisten was, daar hoefde je geen 
opgeleide mensen aan te laten wer-
ken.
Deze overwegingen blijken echter in 
schril contrast te staan met de hui-
dige werkelijkheid. Internet in al zijn 

facetten is niet meer weg te denken 
uit de samenleving en is als commu-
nicatiemiddel veelvuldig in gebruik. 
Denk aan e-mail, MSN, nieuws-
groepen, discussieborden, websites, 
portals, virtuele marktplaatsen. Ook 
kerken (en groepen binnen of buiten 
kerken) profileren zich op Internet. 

Men kan zich afvragen: waarom zou-
den we als lutheranen daar aan mee 
moeten doen? Om deze reden: Inter-
net is tot op zekere hoogte een virtu-

A
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er gelegenheid van het verschij-
nen van het boek van C.J. de 
Kruijter, Salzburgse vluchtelin-

gen in Zeeland. Immigratie en inte-
gratie in de achttiende eeuw, wordt in 
september van dit jaar in Amsterdam 
een symposium georganiseerd. 
De Salzburgse immigranten waren 
lutheranen die verdreven werden uit 

Symposium over de Salzburgers
hun geboortestad. Op uitnodiging van 
de Staten van de Zeven Verenigde 
Nederlanden vestigden zij zich in 
Zeeuws Vlaanderen. De achthonderd 
mensen die daar arriveerden, leden 
een kommervol bestaan totdat de 
Amsterdamse lutherse gemeente zich 
over hen ontfermde (ds. H. van Garel 
stichtte het Fonds van Cadzand). 
Tijdens de bijeenkomst zijn bijdra-
gen van drie sprekers te verwachten: 
prof. dr. K. Zwanepol spreekt over de 
Confessie van Augsburg, prof. dr. G. 
Schulz over figuren die de Salzburgse 
protestanten hebben beïnvloed en dr. 
P.J. van Cruyningen gaat in op be-
stuur en economie van Walcheren en 
West Zeeuws Vlaanderen in de acht-
tiende eeuw. De eerste exemplaren 
van het boek van De Kruijter worden 
aangeboden aan de ambassadeur van 
Oostenrijk en de presidente van de 
Evangelisch-Lutherse Synode. 
Het symposium past in het Amster-
damse project ‘Van heinde en verre’, 

Symposium 
‘De Salzburgers’
Rondom de presentatie van: 
C.J. de Kruijter, Salzburgse vluch-
telingen in Zeeland. Immigratie en 
integratie in de achttiende eeuw,
uitgeverij De koperen tuin, Goes. 
Datum, plaats en tijd: vrijdag 8 
september 2006, Oude Lutherse 
Kerk aan het Spui te Amsterdam, 
aanvang 16.30 uur.

dat vorig jaar begon met een soortge-
lijke bijeenkomst over het boek van 
Erica Kuijpers, ‘Migrantenstad’. Het 
Symposium ‘De Salzburgers’ vindt 
plaats aan de vooravond van twee 
open monumentendagen: op 9 en 
10 september is de kerk aan het Spui 
van 10.00 tot 16.00 uur geopend. 

T

de Evangelisch-Lutherse Synode te-
gen. Die brachten mij er uiteindelijk 
toe een voorstel te schrijven. Het pro-
ject bleek een prima afstudeerproject 
te zijn voor Informatica, de Evan-
gelisch-Lutherse Synode reageerde 
enthousiast en bovendien studeer 
ik ook theologie, dus ook kennis op 
dat gebied was aanwezig. Zo waren 
ongeveer alle ingrediënten in huis 
voor een succesvol project.
En dat project loopt nu al 
ongeveer drie maanden. Het 
is begonnen met onderzoeken, 
plannen, planningen, interviews, om 
een goede fundering te krijgen voor 
het gehele project. 
Uiteindelijk volgde de technische en 
inhoudelijke realisatie. Die moet aan 
allerlei voorwaarden voldoen: onder 
andere dat de site ook te gebruiken is 
door gewone kerkleden. Het moet dus 
niet zo zijn dat er persé een techneut 
in dienst genomen moet worden om 
de site te onderhouden. Verder moest 
het geheel er representatief en profes-

sioneel uitzien en moet het inhou-
delijk ook informatie aanbieden die 
relevant is.

Het resultaat
Op het moment dat dit artikel wordt 
geschreven, wordt de laatste hand 
gelegd aan onder andere de inhoud 
en stabiliteit. In de volgende Elk-

kwartaal zal het adres gepu-
bliceerd worden. De site is qua 
inhoudelijke achtergrondin-
formatie opgebouwd rondom 
drie bekende kernwoorden: 
vieren, leren, dienen. Verder 
is er nieuws, een kalender, 
Elkkwartaal, alle gemeenten, 
alle relevante organisaties, 
informatie van de synode en 
informatie over oecumene.
De site bevat zowel informatie 

specifiek voor lutheranen, als-
ook voor niet-lutheranen. Op die 

manier sluit de site prima aan op de 
drie punten uit het beleidsplan en zal 
het een stap in de goede richting zijn 
om de lutherse traditie te bewaren, te 
verdiepen en te communiceren. Maar 
dan wel ‘bewaren’ als iets wat geleefd 
wordt, dus verbonden met het leven 
van de plaatselijke gemeenten. Niet 
conserveren als een museumstuk, 
maar bewaren omdat het leeft.

Peter de Koning

Monument voor de Salzburgers te 
Groede (Z) (foto: Peter Verdurmen)
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eze jongerenbijbel is tot stand 
gekomen door samenwerking 
tussen het Nederlands Bijbel-

genootschap (NBG) en EO-Ronduit.
De bijbel is niet altijd makkelijk te 
begrijpen en de woordkeuze is niet 
altijd begrijpelijk voor jongeren. Toen 
de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen 
hoopte ik dat deze wat meer aan 
het taalgebruik van vandaag was 
aangepast en dus ook voor jongeren 
toegankelijker zou zijn. Smaken ver-
schillen, maar eigenlijk was ik een 
beetje teleurgesteld. Ook de Nieuwe 
Bijbelvertaling is moeilijk te lezen 
en te begrijpen, wel eigentijdser dan 
voorheen, maar toch. Nu is het na-
tuurlijk ook een moeilijk boek en het 
is een kunst om dat dan voor ieder-
een toegankelijk te maken.

Extra’s
Toen ik hoorde dat er een Jongeren-
bijbel (doelgroep 12 t/m 25 jaar) uit 
zou komen, was ik dus blij! Eindelijk 
een bijbel die meer bij de leefwereld 
van jongeren aansluit. Maar was dat 
wel zo?
Ik kreeg twee pilot-uitgaven thuis-
gestuurd: Jozua met de Brief aan de 
Efeziërs en het Evangelie volgens 
Johannes. De tekst is gewoon die van 
de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat het 
tot een Jongerenbijbel maakt is een 
aantal dingen. Er worden verschil-
lende kaften bijgeleverd, zodat je zelf 
kunt kiezen hoe je bijbel eruit ziet. 
Tussen de bijbeltekst staan verschil-

Jongerenbijbel?
Er komt een nieuwe Jongerenbijbel aan. Op 17 juni 

van dit jaar wordt hij tijdens de EO-Jongerendag 

gepresenteerd. Wat maakt deze bijbel bijzonder voor 

jongeren?

lende ‘rubrieken’: vragen om over na 
te denken, wat een bepaald bijbelstuk 
voor je kan betekenen en korte toe-
lichtingen. Verder is er in de kantlijn 
speciaal ruimte opengelaten voor 
aantekeningen. En je kunt weetjes 
achterin opzoeken. Allemaal prima, 
lijkt een beetje op de oude Groot 
Nieuws Bijbel met aantekeningen. De 
deuterocanonieke boeken ontbreken 
helaas, wat de jongerenbijbel voor 
Lutherse Jongeren, vanuit onze tradi-
tie gezien, minder interessant maakt.

‘Voorgekauwd’ 
Maar waar ik niet blij van werd, 
integendeel, waren de tips die ge-
geven worden over hoe je de bijbel 

zou moeten lezen en hoe je je op het 
lezen zou moeten voorbereiden. Nu 
ben ik bijna 30, dus ik behoor niet 
tot de doelgroep en ik weet dat steeds 
meer jongeren zich aangetrokken 
voelen tot het meer evangeliserende 
geloven en ik vind ook dat je je best, 
op wat voor manier dan ook, kunt 
voorbereiden op het lezen in de bij-
bel, maar… in deze Jongerenbijbel 
wordt min of meer ‘voorgekauwd’ 
wat de beste manier is om in de Bij-
bel te lezen: ‘Neem voor jezelf de tijd 
om te bidden voordat je gaat lezen. 
Vraag aan God of hij je wil helpen 
zijn woord te begrijpen’. ‘Probeer in 
jouw omgeving iemand te vinden die 
al wat langer Christen is. Vraag aan 
diegene of je hem of haar mag bellen 
als je vragen hebt waar je niet uit-
komt. Ook het praten over je geloof 
met iemand anders helpt je om verder 
te groeien.’ Etc. 
Oké, oké, ook hier is het natuurlijk 
weer zo, dat smaken verschillen en 
het is dus duidelijk niet mijn smaak!
De gewone versie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling met deuterocanonieke 

D

kwartjes
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boeken kost  33,50, deze Jongeren-
bijbel kost in de intekenperiode (tot 
23 juni, dan kun je ook een reis naar 

Jeruzalem winnen)  39,50; daarna
 47,50. Maar het NBG heeft ook nog 

‘Mijn wereld Bijbel’ (zonder deutero-
canonieke boeken) voor Jongeren 
vanaf 13 jaar, waarin veel informatie 

over de verschillende godsdiensten is 
te vinden en deze kost  32,50.
Info: www.bijbelgenootschap.nl
De keuze is aan jullie!
Femke Akerboom

p zaterdag 4 november wordt 
in de Oude Lutherse Kerk in 
Amsterdam een symposion 

over Rembrandt en de bijbelse verha-
len gehouden. Het programma kwam 
tot stand in samenwerking met het 
Bijbels Museum. 
Nu de 400ste geboortedag van Rem-
brandt wordt herdacht blijkt opnieuw 
hoe actueel zijn schilderijen en etsen 
zijn. Twee recente publicaties en de 
tentoonstelling:’Rembrandt en de 
bijbel. Alle etsen’ in het Bijbels Mu-
seum, vormen de hoofdmoot van het 
programma daarnaast is er muziek, 
een lunch en meer!

Programma
11.00 uur: Na opening,muziek en 
korte introductiefilm, neemt dr. Gerda 
Hoekveld-Meijer ons mee op haar 
ontdekkingstocht naar: ‘De God van 
Rembrandt’, zoals de titel van haar 
dit jaar verschenen boek heet. Zij 
doet dat aan de hand van beelden 
op het grote scherm. Natuurlijk is er 
ook gelegenheid haar vragen te stel-
len. Ook is er een interview met Pim 
Kops de Bruin over zijn liefde voor 
Rembrandt.
12.15–13.00 uur: Lunch.
13.00 uur: Na een interview met ds. 
Hans Günther over zijn ‘afkeer’ van 
Rembrandt, volgen we aan de hand 
van dr. Anne Marijke Spijkerboer: 
‘Rembrandts engel’, zoals de titel van 
haar onlangs verschenen boek luidt. 
Zij vertelt van haar ontdekkingstocht 
aan de hand van beelden op het grote 
scherm.
Vervolgens introduceren Jan Rense 
Boonstra en Hermine Pool de ten-
toonstelling in het Bijbels Museum.
14.00 uur: bezoek aan de tentoon-
stelling: ‘Rembrandt en de bijbel. Alle 

Rembrandt op het Spui, 
een ontdekkingstocht

etsen’ Het Bijbels Museum is op korte 
loopafstand van de Oude Lutherse 
kerk gelegen aan de Herengracht 
366-368

Aanmelding
Opgave via onderstaande bon of 
email, onder gelijktijdige overmaking 
van  8,- (incl. lunch, excl. toegang 
Bijbels Museum) op postbanknr. 
51475 t.n.v. College KRM, ELG-Am-
sterdam. De Oude Lutherse Kerk aan 

het Spui is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer, tramlijnen 1, 2 en 
5 Halte Spui, 4, 9, 14, 16, 24, 25 hal-
te Rokin/Spui. De parkeergelegenheid 
in de directe omgeving is beperkt, het 
beste is dan gebruik te maken van de 
parkeergarages Centraal (bij CS), De 
Kolk of de Bijenkorf)
U kunt het programma en meer 
nieuws over de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam nalezen op: 
www.elgadam.nl

Twee korte impressie van de 
beide boeken
‘Rembrandt treedt in de vele beschrijvingen van zijn bijbelse werk bepaald 
niet naar voren als een moraaltheoloog, maar veeleer als een geniale il-
lustrator die weliswaar vrijelijk met de tekst en de traditionele regels van 
de schilderkunst omsprong, maar die toch binnen de kaders van een vrome 
gelovigheid bleef. (-) De veronderstelde vroomheid van Rembrandt lijkt 
daarmee een onbetwistbaar feit te zijn. Toch schiet dit ‘feit’ tekort als men 
zijn schilderijen wil zien als een vorm van visuele communicatie. Met enige 
voorkennis van de zeventiende eeuw en van de man zelf komt men al snel 
op het idee dat Rembrandt geen plaatjes bij bijbelverhalen heeft willen ma-
ken, maar zijn visie op de fel omstreden verhouding tussen kerk en staat in 
beeld heeft willen brengen.’ (Dr. Gerda Hoekveld- Meijer in haar boek: De 
God van Rembrandt)

‘Kijken naar het ‘bijbel-werk’ van Rembrandt verveelt nooit en iedere keer 
als je naar een schilderij, ets of tekening kijkt, alleen of groepsgewijs, zie je 
weer andere dingen. Ik heb mij eenvoudig beziggehouden met de lichtval, 
de compositie, de zeggingskracht, het traditionele zowel als de originaliteit 
van zijn werk en ook met de geestige kanten ervan. Dat dit boek ‘Rem-
brandts engel’ heet, is voortgekomen uit het vermoeden dat Rembrandt 
beslist zijn eigen genius, zijn eigen inspirerende engel gehad moet hebben. 
Daarnaast ben ik gefascineerd door het nu eens overweldigende en dan 
weer ontroerende van sommige van zijn vliegende wezens. Ook zijn ze vaak 
echt geestig, getuige de soevereine, vrolijke en hartelijke manier waarop 
zijn wegvliegende engelen zich in de vlucht nog eens omdraaien om de 
achterblijvers toe te zwaaien’. (Dr. Anne Marijke Spijkerboer in haar boek: 
Rembrandts engel)

O

(vervolg van pag. 7)
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Bloggers koekelen blingen en pim-
pen! Je hebt van die woorden die 
je eigenlijk op wilt zoeken in de 
‘Dikke van Dale’, maar dan blijkt, dat 
die er nog helemaal niet in staan! 
Wartaal dus! Op televisie slaan ze 
helemaal door met het ‘blingen en 
‘pimpen’ van auto’s. En niet alleen 
op televisie: ‘op-pimpen’ hoor je ook 
in het gewone taalgebruik. Als wij 
deze woorden veel horen en ze vaak 
gebruikt worden in kranten of tijd-
schriften, dán worden ze vanzelf op-
genomen in het woordenboek, maar 
nu moeten we dus zelf uitvinden wat 
het betekent.

Oude rammelbakken, - rijp voor de 
sloop – worden door een ambitieus 
‘pimpteam’ onder handen genomen 
en onherkenbaar vertimmerd tot een 
bizarre rariteit op wielen die nergens 
geparkeerd kunnen worden, alleen al 

Pimpen enzo
vanwege kostbare toevoegingen als 
dvd-spelers, lcd-schermen en exclu-
sieve geluidsapparatuur. De aanko-
mende ‘pimper’ moet wel weten waar 
hij aan begint. Bij deze ‘wacho’s’ (een 
kruising van een watje en een ma-
cho!) is dit smaakvol opdirken heel 
populair! Het ‘op-pimpen’ (en ik weet 
eigenlijk niet eens of er een streepje 
tussen moet!) is zogezegd iets als 
op-leuken, maar,... - en ik heb het 
voor de zekerheid een aantal jonge-
ren gevraagd - het is niet zomaar iets 
of jezelf mooier of leuker maken. Je 
auto of jijzelf moet er wel echt ‘cool’ 
uit gaan zien. Een feit is dat veel, met 
name jonge, automobilisten het leuk 
vinden om hun auto een eigen iden-
titeit te geven door middel van een 
aantal kosmetische aanpassingen.

Weet u ook niet, hoe je alle nieuwe 
woorden moet spellen, dan kunt zich 

inschrijven voor een ‘workshop’ van 
één dag. Dat dagje uit zal u wel wat 
gaan kosten, want de uitgevers van het 
Groene Boekje (GB) willen hulpbehoe-
vende landgenoten wel wegwijs maken 
voor de prijs van 395 euro per persoon. 
Als alle wartaal u nu nog meer duizelt, 
dan kunt u de leidraad voorin het GB 
misschien beter tot u nemen. Of,... u 
wacht rustig op een nieuwe editie van 
het Witte Boekje (WB), waarin het GB 
niet op al zijn soms duistere wegen zal 
worden gevolgd. Die editie verschijnt 
in augustus, wanneer de rijksspelling 
voor haar slachtoffers ingaat. Afge-
rond is het nog niet; iedereen kan nog 
suggesties indienen. Dus weet u ‘alles 
over de spelling’, nieuwe woorden, de 
streepjes tussen woorddelen, de z.g. 
‘tussen-n’ zoals in pannenkoek, of de 
‘tussen-s’ bij een woord als geluidhin-
der of geluidshinder, dán kunt u het 
WB ‘op-pimpen’ of ‘blingen’ (www.
wittespelling.nl).

Marianne van der Meij-Seinstra

elkwartaal

ijftien deelnemers waren er 
tijdens het tweede luthers 
schaaktoernooi zaterdag 8 april 

op Kasteel Hoekelum. Ze kwamen uit 
het hele land: Eindhoven, Rijswijk, 
Vianen, Veenendaal, Ede, Meppel, 
Zwolle en Usquert. De zestiende moest 
afzeggen vanwege een begrafenis. 
De eerste vrouw die zou deelnemen 
moest helaas ook verstek laten gaan. 
Ten opzichte van vorig jaar, toen er 
twaalf deelnemers waren, waren er nu 
maar liefst zeven ‘nieuwelingen’. Ge-
speeld werd in voorrondes en daarna 
verder aan de hand van de resultaten 
daaruit. De hoofdgroep werd gewon-
nen door Kaarlo Schepel uit het noor-
delijkste puntje van het Nederlandse 
vasteland: Usquert. Hij herhaalde 
daarmee zijn prestatie van vorig jaar 
tijdens de voor het eerst georgani-
seerde lutherse schaakdag, die even-
eens op Hoekelum werd gehouden. Er 
werd in het algemeen goed en stevig 
schaak gespeeld. Het toernooi stond 
weer onder leiding van Hans Mudde 

Geschaakt op Hoekelum
uit Rijswijk en Klaus Bodlaender uit 
Bennekom. Bodlaender is geen onbe-
kende in de Bennekomse schaakregio. 
Hij regelde de schaakborden, -stuk-
ken en -klokken via zijn schaakver-
eniging. Als voorproefje voor de fees-
telijke lunch had hij bovendien een 
bijzondere Luther-likeur uit Witten-
berg meegebracht, jarenlang bewaard 
voor een bijzondere gelegenheid en 
door de deelnemers met graagte sol-
daat gemaakt. Dit verhoogde de uit-
stekende stemming nog meer, temeer 
daar ditmaal gespeeld werd in de bar 
van kasteel Hoekelum, vanwege het 
jubileum van de Lutherse Vrouwen-
bond in het Koetshuis.
In zijn inleiding op het schaaktoer-
nooi ging Hans Mudde in op een 
huidige nazaat van Maarten Luther, 
de Duitse schaakgrootmeester Lothar 
Luther, die zeer onlangs het open 
kampioenschap van zijn land won, 
nadat hij een paar jaar geleden al 
eens kampioen van Duitsland was 
geweest. Ook Luther stond bekend 

als een verwoed schaker. En verder 
vertelde Mudde smeuïg over met name 
schaakproblemen en eindspelstudies, 
die gecompileerd zijn door lutherse 
predikanten. Bijvoorbeeld over J. Jes-
persen, die aan het einde van de 19e 
eeuw meer dan 2000 (!) schaakproble-
men componeerde en een paar eind-
spelstudies, waarvan er één een klas-
sieker is geworden in alle betreffende 
handboeken. En verder een schaakpro-
bleem met de titel De Chinese Muur 
van de lutherse (inmiddels emeritus-) 
predikant Joop Mostert en een eind-
spelstudie van Hans Mudde zelf, beide 
in de schaakpers gepubliceerd. 

Karel Loman
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aat ik beginnen met u te vertel-
len, dat ik al bijna drie jaar in 
de museumsector werkzaam 

ben. Eerst bij een nieuw Nederlands-
Duits museum over het dagelijks 
leven in de Tweede Wereldoorlog in 
Aalten en sinds kort bij het Verzets-
museum in Amsterdam. In die korte 
tijd ben ik met alle facetten van een 
museum in aanraking geweest.
Een recensie schrijven over een mu-
seum en haar exposities is voor mij 
waarschijnlijk anders dan voor men-
sen die niet in deze sector werkzaam 
zijn. Ondanks dat zal ik proberen 
objectief te blijven, mijn professio-
nele mening zo veel mogelijk op de 
achtergrond te laten en u vooral niet 

Juweeltjes in het 
Bijbels Museum
Het Bijbels Museum in Amsterdam is altijd een prach-

tig reisdoel voor een groep of kring. Naast de inte-

ressante vaste collectie is er dit jaar ook de expositie 

over Bijbels Zilver en de multimediapresentatie voor 

jongeren Bijbel NU.

te vermoeien met functionaliteit van 
looproutes, nummering en dergelijke.

Ik bezocht een van de oudste musea 
van Nederland: het Bijbels Museum 
in Amsterdam. Buiten de gewel-
dige locatie en mijn interesse in het 
thema, is het ook gewoon een leuk 
museum, zeker om met groepen heen 
te gaan en een programma te volgen.
De vaste expositie bestaat uit een 
aantal onderdelen. Alles bij elkaar 
geven die een schematisch beeld van 
de verschillende bijbelse godsdien-
sten en hun stromingen, maar ook 
de Islam komt aan bod. Verschillende 
dingen zoals tempelmaquettes en 
natuurlijk verschillende bijbels ma-
ken dit plaatje historisch compleet. Er 
wordt ook veel voor kinderen geor-
ganiseerd.

‘Zondags zilver’
De tentoonstelling Zondags zilver in 
het Bijbels Museum, die onlangs werd 
verlengd tot 2 juli, toont verschil-
lende versierde kerkboeken gemaakt 
in de periode ca. 1650-1900, waaron-
der gezangboeken, bijbels en sidoers 
(joods gebedsboek). De meeste komen 
uit de collectie van Bernard van 
Noordwijk, die ook de catalogus ge-
schreven heeft en al jaren dergelijke 
boekjes verzamelt. Het Bijbels Mu-
seum geeft er de voorkeur aan om je, 
aan de hand van een te retourneren 

boekje met teksten door de tentoon-
stelling te leiden. Persoonlijk heb ik 
het daar niet zo op, maar goed. Ook 
viel mij op, dat je wel enige voorken-
nis over de verschillende stromingen 
binnen het christendom en joden-
dom in Nederland nodig hebt, want 
daarover ontbreekt verdere uitleg. Ik 
kan dan ook alleen maar aanraden 
op zijn minst eerst de vaste expositie 
te bekijken. De boeken zijn stuk voor 
stuk een lust voor het oog en ook de 
Lutherse lessenaar uit Leiden staat 
erg mooi bij het raam, wel jammer 
dat ook hier niet wordt uitgelegd, wat 
wij Lutheranen nou precies met zwa-
nen hebben. 
Er zijn verschillende arrangementen 
mogelijk voor jong en oud, hoewel ik 
deze expositie zou aanraden voor het 
wat oudere publiek. Erg leuk om met 
een kringgroep naartoe te gaan!

L
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van wetenschappelijke medewerkers 
is over en weer makkelijker.
In de nieuwe PThU zullen de lutherse 
en calvinistische tradities geïnte-
greerd aan de orde komen. In het 
onderwijs en in het onderzoek zullen 
wél aparte ‘lutherse accenten’ blijven 
bestaan. De taak die voorheen aan 
het luthers seminarium was opgedra-
gen ‘Bijdragen aan het bewaren en 
aan de gehele kerk dienstbaar maken 
van de lutherse traditie’ wordt nu aan 
de nieuwe universiteit opgedragen. 

Waarborg
Het college van bestuur van de 
nieuwe universiteit is verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van deze 
opdracht. Bij de benoeming van 
hoogleraren en docenten die hierin 
een speciale taak hebben, moet eerst 
overeenstemming met de lutherse sy-
node worden bereikt. ‘Al met al is de 
taak van het luthers seminarie binnen 
een groter geheel als de protestantse 
theologische faculteit veel beter ge-
waarborgd dan bij een kleine en dus 
kwetsbare instelling als het eigen se-
minarium’, licht ‘luthers’ hoogleraar 
Marcel Barnard toe.

e bestaande predikantsoplei-
dingen van de Protestantse 
Kerk in Nederland worden 

vanaf 2007 samengebracht in een 
Protestantse Theologische Universi-
teit (PThU). De huidige opleidingslo-
caties in Kampen, Utrecht en Leiden 
blijven gehandhaafd. Het Theologisch 
Seminarium Hydepark gaat deel uit-
maken van de nieuwe universiteit. 
Het definitieve besluit nam de gene-
rale synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) in april.

Schaalvergroting
Met de samenvoeging van de drie 
erkende predikantsopleidingen (het 
Evangelisch-Luthers Seminarium 
(Utrecht), de Theologische Universi-
teit Kampen en het Theologisch We-
tenschappelijk Instituut (Utrecht en 
Leiden)) en ‘Hydepark’  sluit de Pro-
testantse Kerk aan bij nieuwe regel-
geving van het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen op het gebied 
van de inrichting en de bekostiging 
van wetenschappelijk onderwijs. 
Bovendien wordt schaalvergroting 
als winst gezien. Wetenschappelijk 
onderzoek wordt versterkt en de inzet 

Oprichting Protestantse 
Theologische Universiteit 

Tijdens de Generale Synode bena-
drukte de voorzitter van de raad 
van toezicht voor het theologisch 
onderwijs in de PKN, Van der 
Duyn Schouten, dat de gewijzigde 
regelgeving vanuit het ministe-
rie een goede aanleiding is om de 
predikantsopleidingen onder één 
dak te brengen. Met de start van 
de nieuwe universiteit is meteen 
gelegenheid om de kerkelijke oplei-
dingen in Leiden en Utrecht beter 
in te passen in de bachelor/master-
structuur van het wetenschappelijk 
onderwijs. 
Leiden en Utrecht hebben nu nog 
een tweejarige predikantsopleiding 
in aansluiting op een vierjarige the-
ologiestudie. Deze twee opleidingen 
worden omgezet tot een driejarige 
masterstudie ná de bachelorfase. De 
opleiding in Kampen is al een zes-
jarige kerkelijke predikantsopleiding 
met een bachelor- en masterfase. 
De nieuwe universiteit gaat op 
1 januari 2007 van start, de nieuwe 
opleidingen beginnen vanaf 
1 september 2007.

Praxedis Bouwman

D

‘Bijbel NU’
De tentoonstelling ‘Bijbel NU’ is een 
multimediapresentatie met als doel 
jongeren te laten ervaren dat de bij-
bel veel meer om ze heen is dan ze 
misschien denken. Op straat, in lite-
ratuur, in films en ga zo maar door. 
Maar wat doe je er daadwerkelijk in 
het leven mee? Deze expositie moet 
u zien, het is niet uit te leggen, maar 
dat is meestal zo met beeldpresenta-
ties. Deze tentoonstelling is in ieder 
geval nog het hele jaar te bezichti-
gen. Er is educatief materiaal bij ont-

wikkeld, dat ik zeker zou aanraden 
ook voor kerkelijke jeugdgroepen.

Ondanks mijn kritische noten, blijft 
het Bijbels Museum een van mijn 
favoriete musea. Ik kijk dan ook zeer 
uit naar de volgende wisselexpositie 
‘Rembrandt en de Bijbel. Alle Etsen’, 
die naar alle verwachting tussen 15 
september en 10 december van dit 
jaar te zien zal zijn, onvermijdelijk 
natuurlijk in het Rembrandtjaar!

Femke Akerboom

Bijbels Museum
Herengracht 366-368, 
Amsterdam
(020) 624 24 36
www.bijbelsmuseum.nl
info@bijbelsmuseum.nl
maandag-zaterdag
van 10.00 -17.00 uur
zon- en feestdagen 
an 11.00 -17.00 uur
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LEIDEN hield een gemeentemiddag 
met het doel de gemeenteleden te 
informeren over de steeds  kleiner 
wordende gemeente en de financiële 
situatie in de toekomst. Tot het jaar 
2013 zijn de financiën met behoud 
van predikant (100%) veilig gesteld. 
Aan de hand van een aantal stel-
lingen discussieerden de aanwezigen 
over de toekomst: een zelfstandige 
wijkgemeente worden binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland; een 
samenwerkingsverband met andere 
lutherse gemeenten of in de be-
staande situatie maatregelen nemen 
die ‘groei’ als resultaat hebben. Een 
eerste conclusie luidt: de leden willen 
‘eigenlijk’ geen grote veranderingen; 
zij voelen zich prettig in de huidige 
vorm van gemeente zijn. Een con-
clusie die meer dan eens naar voren 
komt in andere gemeenten waar dit 
soort zaken aan de orde zijn.  

Zoals ook vaker gemeld in deze ru-
briek: lutheranen schijnen van reizen 
te houden. Diverse gemeenten orga-
niseerden door de jaren heen zogehe-
ten ‘Lutherreizen’ naar plaatsen waar 
Luther zijn voetsporen achterliet. 
ROTTERDAM ging dit voorjaar met 
een groep eigen gemeenteleden maar 
ook met gasten uit nabij gelegen 
lutherse gemeenten naar Grieken-
land. Onder andere werd het Meteora 
klooster in Kalambaka bezocht, bij 
velen bekend als opname plaats van 
een James Bond-film. 

Tijdens de Pinksterdagen ontvangt de 
gemeente wederom een delegatie uit 
de partnergemeente Dresden.

Uit APELDOORN valt een jubileum te 
melden. Daar werd herdacht dat me-
vrouw Miep Mooy ruim 60 jaar het 
orgel bespeelde in de Lutherse kerk 

en met grote betrokkenheid de dien-
sten begeleidde en zich bezig hield 
met kerkmuziek. Ministeries, burge-
meester en wethouders en uiteraard 
de  kerkenraadsleden hebben zich 
over deze wijze van betrokkenheid 
gebogen en hebben besloten dat dit 
een reden is tot vieren en gedenken, 
dit is gebeurd in de dienst op 14 mei, 
zondag Cantate.

Ook feest in HOORN. Op 18 mei van 
dit jaar mocht de heer Rieuwert Blok 
terugzien op het feit dat hij, door de 
kerkenraad benoemd en gesteld in 
de dienst van cantororganist, vijftig 
jaren geleden voor het eerst op de or-
gelbank zat om de eredienst te bege-
leiden. Bovendien zal hij in oktober 
van dit jaar de gemeente gedurende 
25 jaar hebben gediend als ouderling. 
In de eredienst van 21 mei is op ge-
paste wijze aandacht aan dit bijzon-
dere jubileum besteed. Dat gebeurde 
uiteraard een dienst met veel muziek, 
niet alleen werd het orgel bespeeld 
maar een aantal Amsterdamse mu-
sici werkte mee om samen met de 
gemeente zo’n bijzondere kerkdienst 
vorm te geven.

Mei: de maand van de organisten. In 
GOUDA werd op 21 mei herdacht dat 
de heer Eef de Kwant 40 jaar kerk-
organist is. In de Lutherse kerk van 
Gouda zit hij nog niet zo heel lang 
op de orgelbank, hij kwam daar een 
jaar of wat geleden binnen als inval-
organist maar dat beviel van beide 
kanten zo goed dat hij is gebleven en 
de gemeente hoopt dat hij nog vele 
jaren de gemeentezang zal blijven 
begeleiden. Ook de cantorij heeft hij 
een aantal jaren geleid, helaas bleek 
het niet mogelijk de cantorij op per-
manente basis in stand te houden. De 
zangers treden nu alleen nog aan in 
ad hoc verband bij bijzondere gele-
genheden.

Evenals in het jaar 2004 is er in de 
provincie Utrecht weer een gezamen-
lijke dienst gehouden van de vier 
lutherse gemeenten in die provincie. 
De dienst vond plaats op 21 mei in 
de kerk aan de Jan de Bakkerstraat te 
WOERDEN.

Na afloop was er bij de koffie of de 
thee gelegenheid nader met elkaar 
kennis te maken of de kennismaking 
te hernieuwen. Na de gezamenlijke 
lunch waarbij ook nog wat muziek 
ten gehore gebracht werd, was er 
voor hen die dat wilden gelegenheid 
een wandeling door te stad te ma-
ken of het stadsmuseum, gelegen op 
loopafstand van de kerk, te bezoeken. 

Op een gemeenteavond in GRONIN-
GEN werden vier vragen aan de orde 
gesteld: Wat verwachten we van de 
eredienst? Wat is de missie van de 
gemeente? Wat zijn de kansen voor 
de gemeente? En: hoe kunnen we als 
gemeenteleden missionair bezig zijn? 
Uit de plenair besproken vragen blijkt 
de gedeelde zorg om het voortbestaan 
van de gemeente. De erediensten 
worden te weinig bezocht hoewel 
duidelijk de wens naar voren kwam 
dat de traditionele lutherse liturgie 
voortgezet moet worden, het liefst 
drie keer per maand met de eigen 
predikant. Voorts bestaan er plannen 
om via een enquête de belangstelling 
en interesse van de gemeenteleden te 
gaan polsen. Alle leden van 16 jaar 
en ouder zullen een formulier toe-
gezonden krijgen en uiteraard hoopt 
de kerkenraad dat men de moeite wil 
nemen het ingevuld terug te sturen. 
Via het gemeenteblad Opbouw zal 
men dan geïnformeerd worden over 
de uitkomst.

Op zondag 30 april, Koninginnedag 
dus, kwamen in AMERSFOORT de 
oud-katholieken en de lutheranen 
naar de lutherse kerk om daar samen 
de dienst te vieren. De taken in de 
dienst waren verdeeld tussen de beide 
voorgangers en ook gemeenteleden 
van beide kanten werden ingescha-
keld. Op voorstel van de diaconale 
werkgroep van de oud-katholieke 
parochie werden op die zondag ap-
peltjes van Oranje ingezameld voor 
het Passantenverblijf, een onderko-
men voor daklozen ter plaatse. De 
inzameling der gaven was dus zoals 
in oudchristelijke tijden allereerst in 
natura. De kerkgangers hadden een 
f  linke oogst aan sinaasappels bijeen 
gebracht en dat kwam goed van pas. 
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Nog altijd heeft het Passantenverblijf 
behoefte aan fruit, zo meldt het ge-
meenteblad.

Na 20 jaar bezig te zijn geweest om 
het orgel monumentaal te krijgen 
en voor restauratie in aanmerking te 
komen is het dan eindelijk zover. 

In PEKELA is op 24 februari de ‘be-
schikking op grond van het Besluit 
Rijkssubsidiëring Restauratie Monu-
menten 1997 binnengekomen! Dat 
betekent dat men kan beginnen met 
de restauratie van het Van Oeckelen 
orgel uit 1868. In overleg met de 
orgelmakers zal de restauratie medio 
2007 klaar moeten zijn. Maar voor-
dat het zover is zal er nog veel werk 
moeten worden verricht, nog meer 
vergaderen en proberen het geld voor 
de restauratie binnen te krijgen. 

In 2004 was het idee om Het Tref-
punt, gemeentecentrum van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente in 
ZAANDAM een opknapbeurt te geven 
en eind januari van dit jaar was het 
dan zover. Een ploeg vrijwilligers, 
genaamd ‘Trefpunt-klus-ploeg’ toog 
aan het werk. De muren werden 
crème geschilderd, de hanenbalken 
geel en de deuren rood. Er kwamen 
nieuwe wandlampjes, nieuwe gordij-
nen en wat niet al. Ook de toiletten 
kregen een opknapbeurt en de deuren 
daarvan werden van nieuw hang- 
sluitwerk voorzien. De werkzaam-
heden zijn vastgelegd op film zodat 

te zijner tijd een ieder die geen deel 
uitmaakte van de klusploeg ook ken-
nis kan nemen van het vele werk dat 
er is verzet. 

In LEEUWARDEN werd een feestelijke 
gemeenteavond gehouden. De avond 
begon met een gezamenlijke maaltijd, 
verzorgd door de vrouwenvereniging 
Martha Maria die juist die middag 
haar slotbijeenkomst van het afgelo-
pen seizoen had gehouden. Daarna 
volgde dus een ontmoetingsavond 
voor en door alle gemeenteleden, ter-
wijl ook vrienden en kennissen van 
harte welkom waren. Voor allen, jong 
en oud, was er ruimte om een bijdra-
ge aan het programma te geven. Alle 
rappers, voorleeskunstenaars, zangers 
en muzikanten werd gevraagd zich te 
melden. En zo’n vijftig aanwezigen 
genoten van alle inbreng die er was. 
Er klonk niet alleen kerk- en klas-
sieke muziek maar er werd gedecla-
meerd en er klonken liedjes van Wim 
Sonneveld en van Jules de Corte. Een 
bonte avond waaraan allen veel ple-
zier beleefden.

In TIEL beleefde men dit voorjaar een 
dienst waarin een migrantenkoor uit 
de Bijlmer zou meewerken. De dienst 
begon zoals gewoonlijk om 10.00 
uur en zoals gebruikelijk kwam de 
predikant op die tijd binnen met de 
kerkenraad. Een koor was er nog niet 
te bekennen, de kerkgangers keken 
eens op hun horloge en groeven in 
hun geheugen om zich af te vragen 
of men het kerkblad wel goed gelezen 
had. Om half elf werd echter de deur 

van het portaal van de Caeciliakapel 
aarzelend geopend en daarop kwam 
een gezelschap van 10 personen, 
gekleed in Ghanese klederdracht de 
kapel binnen. De gemeente viel even 
stil maar daarna werd het gezelschap 
met een hartelijk applaus welkom 
geheten. Het gezelschap stelde zich 
op in de koorruimte en presenteerde 
zich met een welkomstlied in Suri-
naamse stijl begeleid door castagnet-
ten en slagwerk. De gemeente werd 
uitgenodigd om dit lied te begeleiden 
met ritmisch handgeklap. In de dienst 
werd gecollecteerd voor de Migran-
tenkerk in de Bijlmer, men houdt 
tot nu toe bijeenkomsten in kelder-
ruimten aldaar. In Tiel is reeds  480 
bijeengebracht voor dit project. Als 
de nieuwe kerk in gebruik genomen 
zal worden zal die opening door een 
afvaardiging uit Tiel bijgewoond 
worden.

Uit De Zwanenpen, gemeenteblad 
van ALKMAAR: ‘Na gesmeed beleid 
is nu het zgn. visitekaartje van de 
verschillende PKN-éénheden aan de 
beurt. Of je nu wilt of niet: óók van 
de lutherse gemeente Alkmaar e.o. ‘
Dat is niet hetzelfde als een i.d.kaart, 
het gaat er om te tonen waar je goed 
in bent, hoe je jezelf wilt verkopen 
en waarmee je mensen wilt verleiden 
om bij jou te komen. Met de kop van 
Luther, de vrijheid van een christen-
mens, de liturgie, de intimiteit, de 
(on)mogelijkheden van een kleine 
gemeente? Een moeilijke vraag, niet 
alleen lutheranen hebben de kop van 
Luther omarmd, hetzelfde geldt voor 
de overigens betrekkelijke vrijheid. 
Intiem en klein lijken kenmerken die 
lang niet voor iedereen wenselijk of 
van belang lijken. Kortom, het maken 
van een visitekaartje is geen sinecure. 
En een opdracht waar meer gemeen-
ten wellicht mee worstelen. 

Tjally Everaarts-Bilyam
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an Cappon heeft na zijn studie 
culturele antropologie aan de 
Universiteit van Utrecht, ont-

wikkelingssociologie gestudeerd aan 
de Universiteit van Leiden. Een paar 
jaar later heeft hij een certificaat
Tropische landbouw behaald aan de 
Universiteit van Wageningen. Jan’s 
curriculum vitae is gevuld met een 
indrukwekkende lijst van uitgevoerde 
missies en opdrachten als consultant 
en adviseur. Jan: ’’Er is een patroon 

Via Lutherse Broederkerk Kameroen

Nederlander adviseert 
in landbouwprogramma
Jan Cappon (55) gaat eind mei 2006 naar Noord-

Kameroen om daar de komende twee jaar als 

uitgezonden medewerker te helpen in het landbouw-

programma van de Lutherse Broederkerk. 

In tegenstelling tot de meeste andere uitgezonden 

medewerkers bij Kerkinactie vertrekt Jan naar 

Kameroen zonder zijn gezin: vrouw Irene Nagawa (37) 

en zoontje Pieter (10). Jan heeft als adviseur en 

consultant al veel missies in het buitenland uitgevoerd. 

Toen zijn zoon wat jonger was, ging het hele gezin mee 

op reis. Bij zijn missies in de afgelopen jaren en nu ook 

deze missie blijft met name zijn zoontje liever thuis in 

Nederland. Jan wordt verbonden aan de 

classis West-Brabant.

te ontdekken in de opdrachten die ik 
de afgelopen jaren heb uitgevoerd. 
Ten eerste heb ik de meeste van mijn 
opdrachten in Afrika uitgevoerd. Dat 
continent heeft mijn voorkeur om 
meerdere redenen: ik kan goed over-
weg met de mensen daar en Afrika 
kan onze hulp en samenwerking het 
beste gebruiken. Vanuit de historische 
relatie met Europa is er een nauwe 
verbintenis met Afrika. Het koloniale 
tijdperk is achter de rug, de uitwisse-

ling met Afrika gebeurt nu op meer 
gelijke voet. Dat is voor mij een 
prettige manier om samen te werken 
met de Afrikanen. Tot slot heb ik een 
nauwe band met Afrika door mijn 
echtgenote: zij is Ugandese en we 
hebben samen een zoon gekregen. Zo 
is mijn verbintenis met Afrika voor 
altijd bezegeld.’
‘Een duidelijk patroon in mijn werk-
zaamheden van de afgelopen jaren is 
dat dit werk afwisselend praktisch en 
beleidsmatig was. Enerzijds dus on-
derzoek uitvoeren en daarover publi-
ceren, maar anderzijds ook gewoon 
heel praktisch bezig zijn met land-
bouw, veeteelt, bosbouw, drinkwater, 
onderwijs en gezondheidszorg.’

Concreet aan de slag
Toen Jan de advertentie van Kerkin-
actie zag staan voor de functie van 
landbouw adviseur voor de Lutherse 
Broederkerk in het noorden van 
Kameroen, was hij meteen geïnteres-
seerd. ‘Eén van de redenen waarom 
ik dit project in Noord-Kameroen wil 
gaan begeleiden, is dat het heel con-
creet is: de Lutherse Kerk doet aan 
landbouwvoorlichting, verstrekt zaad 
en landbouwgereedschap en draagt 
daarmee bij aan de voedselzekerheid. 
Ook zullen activiteiten ontplooid 
worden gericht op het behoud van 
landbouwgrond en ter bevordering 
van gemeenschapsontwikkeling. Aan 
die activiteiten ga ik meewerken. 
Mijn rol zal vooral adviserend zijn, 
voor het goed kunnen uitvoeren 
van een landbouwproject dat al heel 
duidelijk omschreven is. De Lutherse 
Kerk wil in de komende vier jaar zo-
veel mogelijk vrijwilligers trainen die 

J
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Jan Cappon: ‘Ik vind het een uitdaging 
om in Kameroen samen met de Lutherse 
kerk aan de slag te gaan.’

voorlichting kunnen geven aan boe-
ren over verantwoord landgebruik. 
Daarnaast willen zij (op kredietbasis) 
zaden en landbouwgereedschap aan 
de boeren verstrekken. Het is mijn 
taak om dat proces zo vloeiend en ef-
fectief mogelijk te laten verlopen.’ 

Verandering 
‘Ik kom voor het eerst in mijn loop-
baan in een kerkelijke organisatie 
te werken. Dat is nieuw voor mij en 
was in de tachtiger jaren voor mij 
niet denkbaar geweest. In die tijd 
werkte ik voor de Nederlandse over-
heid en ontwikkelingssamenwerking 
van de Nederlandse overheid ging 
rechtstreeks naar de ontvangende 
overheid. Het was in die tijd absoluut 
onmogelijk om met ngo’s (niet gou-
vernementele organisaties) of kerken 
samen te werken. De samenwerking 
was tussen de Nederlandse regering 
en de centrale overheid van een 
land. In de negentiger jaren begon 
het accent al iets te verschuiven, er 
werd meer samengewerkt met lokale 
overheden (zoals gemeenten) en ook 
ontstond de mogelijkheid om met 
ngo’s samen te werken. Maar samen-
werken met kerken was ook in die 
tijd nog niet gebruikelijk. Nu hoor ik 
mevrouw van Ardenne, minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, over 
het nut van de kerken bij ontwik-
kelingswerk. Ik denk zelf ook dat de 
kerk één van de beste manieren is 
om de arme plattelandsbevolking te 
bereiken, de kerken hebben zo’n wijd 
vertakt netwerk: in elk dorp staat een 
kerk. Ik heb me gerealiseerd dat wer-
ken via kerken heel effectief kan zijn, 
je bereikt ontzettend veel mensen die 

tevens zeer betrokken zijn bij hun 
kerk en dus ook bij het ontwikke-
lingswerk van die kerk. In het begin 
van mijn loopbaan werkte ik alleen 
met overheden. Nu ga ik bij een kerk 
werken, dat is een grote verandering. 
Maar ik ben van mening dat deze 
evolutie zeer nuttig is, omdat de rol 
die een kerk kan spelen in het verbe-
teren van de levensomstandigheden 
van deze mensen heel groot kan zijn. 
Ik vind het een uitdaging om daar 
samen met de lutherse kerk mee aan 
de slag te gaan.’

Zelfstandig
Jan Cappon wordt uitgezonden voor 
de komende twee jaar. ‘Ik zal gedu-
rende twee jaar meedraaien in een 
landbouwprogramma dat de Lutherse 
Kerk heeft opgesteld voor een periode 
van vijf jaar. Zij zijn inmiddels al 
een jaar bezig, voornamelijk met het 
trainen van vrijwilligers die voorlich-
ting gaan geven aan boeren. Ik ga 
advies geven op het gebied van de 
stapsgewijze opbouw van een grote 
landbouworganisatie die de hele re-
gio Noord-Kameroen zal beslaan, en 
de financiële administratie die bij een 

dergelijk project hoort. Daarnaast zal 
ik adviseren in het opzetten van kre-
dietsystemen die ook armere boeren 
in staat stellen een betere opbrengst 
te krijgen van het land en bij het 
vinden van de beste agrarische me-
thode, aangepast aan iedere regio in 
Noord-Kameroen (het klimaat in de 
bergen is heel anders dan dat langs 
de rivieren of het Sahelgebied waar 
droogte heerst). 
Ook zal ik adviseren bij het opleiden 
van de staf die de boerenorganisaties 
in de dorpen moet begeleiden. Daar-
bij houd ik de belangen en de parti-
cipatie van vrouwen in het project in 
het oog. Het is de bedoeling dat de 
mensen die dit landbouwprogramma 
binnen de Lutherse Kerk uitvoe-
ren met behulp van mijn adviezen 
het programma succesvol kunnen 
afronden. Ik wil de mensen stimu-
leren en motiveren. Zij moeten het 
programma zelfstandig, zonder mijn 
hulp, kunnen voortzetten. Als ik niet 
meer nodig ben bij mijn vertrek, ben 
ik tevreden!’

Mariken Stolk (medewerker 
Kerkinactie)

kerk aan de slag te gaan.kerk aan de slag te gaan.
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ensen die opbellen of mailen 
willen vaak extra informatie 
of vragen om een aanmel-

dingsformulier. Soms zijn er bijzon-
dere verzoeken, zoals: ‘Mijn kind 
heeft koemelkallergie, kunnen jullie 
hier tijdens het kamp rekening mee 
houden?’ Antwoord: Ja, tijdens kam-
pen kunnen de maaltijden worden 
aangepast aan diverse diëten, zoals 
glutenvrij, vegetarisch, veganistisch. 
Of: ‘Ik ben onlangs gescheiden en 
moet nu rondkomen van een uit-
kering, kan ik aanspraak maken op 
een tegemoetkoming in de kamp-
prijs?’. Antwoord: Ja, voor ouders die 
(vrijwel) geheel afhankelijk zijn van 

Een kijkje
in de keuken van de SVK
De lente komt dit jaar langzaam op gang en daarmee 

lijkt de zomer nog ver weg. Toch zijn de voorbereidin-

gen voor de vakantiekampen van de SVK al maanden 

bezig. In  januari ontvingen alle lutherse 

Kerkenraden en enkele honderden deelnemers de fol-

der. En dagelijks komen er vragen binnen via de 

website www.svk.nl. In dit artikel meer daarover. 

in de Nederlandse samenleving geen 
vanzelfsprekendheid meer. Het lijkt 
erop dat kinderen op steeds jongere 
leeftijd bewust en onbewust in be-
paalde sociale groepen worden ‘voor-
gesorteerd’. Hierbij valt te denken 
aan ‘witte’ versus ‘zwarte’ scholen, 
de hockeyclub versus de voetbalclub, 
het op straat spelende kind in een 
achterstandswijk versus de vioolles 
voor het beter gesitueerde kind. Al-
lemaal clichés, maar de trend van 
geleidelijke sociale segregatie binnen 
woonwijken, scholen en verenigingen 
is onmiskenbaar. 
Ik vermoed dat dit fenomeen ook 
geldt voor de (lutherse) kerken in 
Nedeland.

Geen onderscheid
Gelukkig vormen betaalbare vakan-
tiekampen, zoals die van de SVK, een 
prettige uitzondering op deze ontwik-
keling. Tijdens een SVK kamp komt 

een uitkering heeft de SVK een apart 
reductiefonds, waaruit circa 50% van 
de kampprijs wordt vergoed.

Geen individuele begeleiding
Er wordt ook vaak gevraagd of kin-
deren individuele begeleiding kunnen 
krijgen, bijvoorbeeld omdat ze ADHD 
(Attention Deficiency Hyperactivity 
Disorder) hebben. Hierop is het ant-
woord helaas in veel gevallen ‘nee’. 
De SVK kan geen therapie bieden en 
heeft niet voldoende gekwalificeerde
begeleiding om kinderen met ge-
diag-nosticeerde gedragsproblemen 
te begeleiden. Wij kunnen kinderen 
een te gekke week vol met sport, spel 
en avontuur bieden, maar voor hulp-
verlening zijn wij niet geëquipeerd. 
In de praktijk hebben wij natuur-
lijk bij ieder vakantiekamp wel een 
paar kinderen met een lichte vorm 
van ADHD of PDD NOS (Pervasive 
Developmental Disorder- Not Other-
wise Specified). Dit vormt ook geen 
probleem voor de groep, immers een 
beetje extra aandacht is vaak al vol-
doende om er voor te zorgen dat een 
kind niet buiten de boot valt. 
Bovendien is de diversiteit van de 
groep een van de meest leerzame 
aspecten van een vakantiekamp. 
Deze diversiteit is op veel plaatsen 

M

De Stichting 
Vakantiekampen
De SVK organiseert al vanaf 1978 
zomerkampen. Voor die tijd was 
de organisatie in handen van de 
Nederlandse Lutherse Jeugdbond 
(NLJB). We zijn een kleine, hechte 
organisatie zonder winstoogmerk, 
die dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers kan bestaan. Mede 
hierdoor kan de kampprijs relatief 
zeer laag worden gehouden. Dat 
de kampen ondanks de eenvoudige 
opzet een grote aantrekkingskracht 
hebben, blijkt ieder jaar weer uit 
het grote aantal deelnemers dat 
terugkeert.
SVK bestaat ruim 25 jaar en we 
hopen, mede door de inzet van de 
vele vrijwilligers, nog vele jaren 
even enthousiast als altijd te kun-
nen blijven bestaan!
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een jongetje uit Assen dat nog nooit 
verder dan de camping in Gieten is 
geweest in aanraking met een meisje 
uit Wassenaar dat meer Caribische- 
dan Waddeneilanden heeft gezien. 
Een hoogbegaafd kind moet tijdens 
een raadseltocht aan een IVBO leer-
ling uitleggen hoe het toch kan dat 
een kilo veren net zo zwaar is als een 
kilo lood. De verschillen in cultuur, 
dialect, intelligentie, humor, enzo-
voorts maken ieder vakantiekamp 
tot een onvergetelijke ervaring voor 
zowel de deelnemers als de leiding. 
Natuurlijk is het niet zo dat de SVK 
een perfecte afspiegeling van de Ne-
derlandse samenleving is. 
Onze lutherse wortels zorgen bijvoor-
beeld al voor een gemeenschappelijke 
basis. Het is in ieder geval goed om 
te zien dat ieder jaar kinderen met di-
verse achtergronden en uit alle delen 
van het land met ons meegaan. Dat 
het ontzettend leuk is blijkt ook wel 
uit de toegenomen belangstelling. De 
afgelopen jaren zaten de kampen snel 
vol, hetgeen de SVK er toe heeft ge-

bracht om in 2005 en 2006 het aan-
bod uit te breiden. Vorig jaar orga-
niseerden wij een extra zeilkamp en 
dit jaar hebben wij een geheel nieuw 
kamp opgezet: Toerkamp Hike & 
Bike. Bij het Hike & Bike kamp wordt 
in 7 dagen een route per fiets en te 
voet door Nederlands en Belgisch 
Limburg afgelegd. Dit kamp richt 
zich op jongeren in de leeftijd van 13 
t/m 15 jaar die een avontuurlijke en 
actieve vakantie zoeken.
Toch zitten voor de zomer van 2006 
nog niet alle vakantiekampen vol. 

Vakantiekamp Datum Bezetting

Tentenkamp Hoekelum 7-9 jr 22 t/m 29 juli  Nog volop plaats.
Tentenkamp Hoekelum 10-12 jr 29 juli t/m 5 aug Helaas, vol.
Tentenkamp Hoekelum 12-14 jr 5 t/m 12 aug Nog enkele plaatsen.
Tentenkamp Hoekelum 14-17 jr 12 t/m 19 aug Helaas, vol.
Actiefkamp 12-14 jr 29 juli t/m 5 aug Nog enkele plaatsen
Zeilkamp I  14-17 jr 22 juli t/m 28 juli Nog enkele plaatsen
Zeilkamp II 14-17 jr 29 juli t/m 4 aug Helaas, vol.
Zeilkamp III 14-17 jr 5 aug t/m 11 aug Helaas, vol.
Hike & Bike 13-15 jr 5 aug t/m 12 aug Nog enkele plaatsen

Daarom een oproep aan alle kinderen 
en jongeren tussen 7 en 17 jaar om 
deze zomer met ons mee te gaan. 
Hierboven staat een overzicht van 
al onze kampen inclusief datum en 
bezetting.
Laat de zomer nu maar snel komen!

Aanmeldingen
Jochem Visser
Tel. (075) 670 85 58. 
E-mail: aanmeldingen@svk.nl

Matthijs de Bruijne (voorzitter SVK) 

e Stichting Lutherse Werk-
groep voor Kerkmuziek viert 
dit jaar haar 60-jarig jubileum. 

Sinds 1946 zet zij zich  in voor de 
verbreiding van de kerkmuziek in het 
algemeen en de Lutherse kerkmuziek 
in het bijzonder. Op diverse gebieden 
is onze stichting actief en heeft in 
de loop der jaren velen enthousiast 
weten te maken voor de vocale en de 
instrumentale kerkmuziek. Wij willen 
u graag attenderen op onze muziek-
activiteiten voor jeugd, jongeren en 
volwassenen en vragen u om hieraan 
aandacht te schenken in uw eerstvol-
gende uitgave of de gegevens op te 
nemen in de activiteitenagenda van 
uw tijdschrift.

20ste Jongerenmuziekdagen 
De Jongerenmuziekdagen 2006 
(voor jongeren van 16 tot 30 jaar) 
vinden plaats van vrijdagavond 2 
tot maandagmiddag 5 juni. De mu-

Activiteiten Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek in 2006

zikale leiding is in handen van Els 
Hermanides, Monique d’Anjou en 
Hans Jansen. De deelnemers wer-
ken op Pinksterzondag mee aan de 
eredienst van de Hervormde Kerk in 
Zoelen, aanvang 10.00 uur. Afsluiting 
op 2e Pinksterdag met een concert 
in de Evangelisch-Lutherse Kerk in 
Nijmegen, aanvang 15.00 uur. De 
deelnemersprijs bedraagt  70,- voor 
mensen met een regulier inkomen en 

 60,- voor studenten met uitsluitend 
studiefinanciering.
Informatie en opgave: Gaby Hulsen, 
e-mail: gabyhulsen@tiscali.nl 
of  tel. (070) 346 49 53.

56ste Werkweek voor Kerkmuziek
De Lutherse Werkweek voor Kerkmu-
ziek 2006 wordt gehouden van zater-
dag 22 juli t/m zaterdag 29 juli in De 
Zwanenhof in Zenderen (Overijssel). 
Er wordt muziek ingestudeerd van 
o.a. Johann Eccard, Heinrich Schütz, 

D Helmut Bornefeld en Siegfried Reda. 
De muzikale leiding is wederom in 
handen van José Doodkorte en Hans 
Jansen. Koorervaring en tamelijk 
vlot van blad kunnen zingen wordt 
verwacht. Op zondag 23 juli verlenen 
de deelnemers medewerking aan de 
eredienst in de Grote Kerk in Almelo, 
waar op vrijdagavond ook een eerste 
uitvoering zal worden gegeven. Af-
sluiting op zaterdagmiddag met een 
concert in de Grote of Lebuïnuskerk 
in Deventer, aanvang 17.00 uur.
Deelnemersprijzen bedragen  495,- 
voor een eenpersoonskamer en 

 435,- voor een tweepersoonskamer. 
De kamers zijn voorzien van eigen 
douche en toilet. Voor jongeren zon-
der regulier inkomen is een speciale 
regeling mogelijk.

Informatie en aanmelding: 
Ineke van der Veen
e-mail: inekevanderveen@tiscali.nl 
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lbertus Jacobus Maasdorp is 
op 6 april jl. in de leeftijd van 
69 jaar overleden. Ds. Maas-

dorp is geboren in Namibië, waar hij 
na het afronden van zijn theologie-
studie predikant in Windhoek was 
en secretaris-generaal van de Raad 
van Kerken in Namibië. Een aanstel-
ling als assistent generaal-secretaris 

In memoriam 
ds. Albertus Jacobus Maasdorp 1936-2006

van de Lutherse Wereld Federatie was 
de aanleiding voor zijn vertrek naar 
Genève, van waaruit hij zich verder 
inzette als strijder tegen de apartheid. 
Op dat moment niet meer welkom 
in zijn moederland vond hij in 1982 
een nieuw thuis in Nederland, waar 
hij predikant werd van de lutherse 
gemeente in Den Haag en vanaf 1990 

Leidsman

Inspirerende woorden,
vertrouwd en geliefd

Toehoorders doordringend,
van diepe betekenis

Sprekend over Christus,
als over een vriend,
die hij dagelijks ontmoet.

Sterker dan die woorden
de weerspiegeling van God
in zijn gezicht

ovenstaande woorden komen 
uit het boek: ‘In het veld 
gebracht – 1957-1997’, dat 

bij het bereiken van zijn emeritaat 
aan ds. Jan Happee werd aange-
boden. Het is de samenvatting van 
een leven als pastor dat op Jans lijf 
geschreven was.
Jan is, als geboren Amsterdammer, 
predikant in een aantal uithoeken 
van ons land en diverse steden 
geweest. Van 1957-1959 was hij 

Want God, de Heer, is een zon en een schild. (Psalm 84:12)

tot zijn emeritaat in 2001 predikant 
voor de Stichting Evangelisch-
Lutherse Rusthuizen in Den Haag. 
In al zijn strijdbaarheid voor een 
rechtvaardige samenleving waarin 
mensen ongeacht hun afkomst en 
huidskleur gelijkwaardig zijn, was 
hij een bescheiden en beminnelijk 
mens.

A

In memoriam 
ds. Jan Happee 1932 – 2006 

predikant van de kleine lutherse 
gemeente van Groede in Zeeuws-
Vlaanderen. In 1959 ging hij naar 
Stadskanaal waar hij bleef tot 1962. 
Toen verhuisde het gezin Happee 
naar Utrecht waar Jan van 1962-
1966 stond. Vervolgens kwam Leiden 
van 1966–1982. In Leiden vond Jan 
geweldig zijn draai. Hij heeft er met 
heel veel plezier en vrucht gewerkt. 
Het waren ook de jaren waarin hij 
zich in de Commissie Gemeentetoe-
rusting volledig gaf. Ook was hij lid 
van Synode en Synodale Commissie. 
De ‘perspectiefweekenden’ op Hoe-
kelum hadden in hem een geweldige 
aanjager en uitvoerder. Zijn medita-
tieve en contemplatieve kant kwamen 
er tot hun recht. Kanten overigens die 
hij in de laatste jaren in zijn woon-
plaats Almere ten dienste van an-
deren stelde. Uiteindelijk kwam Jan 
in 1982 naar Amsterdam waar hij 
tot zijn emeritaat in 1997 predikant 
was van de Amsterdamse lutherse 
gemeente. Zijn werkterrein lag vooral 
in de Maarten Lutherkerk, waar het 
ritselde van de spiritualiteit. Ook 
diende hij in deze jaren het blad Elk 

als hoofdredacteur. Het waren ech-
ter zware jaren op persoonlijk vlak. 
Zijn echtgenote Nils, die predikant 
te Monnickendam was geworden, 
overleed in 1994 na een ernstig 
ziekbed. Ook zijn eigen gezond-
heid liet na zijn emeritaat veel te 
wensen over. Toch vond Jan nieuw 
geluk op een andere wijze door de 
ontmoeting met zijn nieuwe part-
ner Cor.

Wij werden erg overvallen door het 
bericht van overlijden van Jan op 
5 april 2006. Wij wisten dat hij in 
Nijmegen een operatie zou onder-
gaan, maar dat de complicaties zo 
ernstig zouden worden, had nie-
mand voorzien.
Wij gedenken hem als een uiterst 
beminnelijke en trouwe pastor. 
Voor zijn partner, zijn kinderen en 
kleinkinderen is zijn overlijden een 
groot verlies. Wij bidden de Eeu-
wige om kracht voor nu en later. 
Laat zijn nagedachtenis allen tot 
zegen zijn.

Harry Donga

B
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it jaar ging het over de prakti-
sche invulling van het diaco-
nale werk door de diaconaal 

verantwoordelijken in de gemeente. 
Wij spraken op de 10e ontmoetings-
dag over het sociale werk in de USA 
(prof. Zwanepol) en de aangrijpende 
presentatie van de demente vader/
zoon relatie door dominee Borggrefe. 
Vorig jaar (11e ontmoetingsdag) 
werd vanuit het perspectief van de 
diaconie Amsterdam door mevrouw 
Van der Sluis-Reuvers en de roerende 
presentatie door zuster Mies van 
Kooten vanuit de oude praktijk van 
het diaconessenwerk verhaald. 

Frontwerk
Opvallend bleek de benadering vanuit 
een ‘grote’ lutherse gemeente zoals 
Den Haag, gebracht door mevrouw 
Van Vollenhoven, in vergelijking met 
een ‘kleine’ gemeente zoals Stadska-
naal door mevrouw Kamst. Zij lieten 
zien tot welke verschillen dit leidt in 
benadering van huisbezoeken, onder-
steuning van de kwetsbaren in onze 
samenleving en mogelijkheden van 
bemensing van de staf van diakenen. 
Ter sprake kwam nadrukkelijk dat de 
diakenen steeds vaker moeten kiezen 
tussen het ‘frontwerk’, dus het afleg-

Ontmoetingsdag
Melanchton over 
diaconaal werk
Zeventig gasten bezochten de 12e Ontmoetingsdag 

van de Stichting Melanchton op 25 maart. De bijdra-

gen ging dit keer over het praktische diaconale werk 

in dorp en stad, het diaconaat in de kerkorde en het 

werk onder gedetineerden.

gen van bezoeken en het begeleiden 
van de medemens èn de toenemende 
vloed van papierwerk vanuit centrale 
instanties die meer grip willen op het 
reilen en zeilen in lutherse gemeen-
ten. Dat vooral bij kleine gemeen-
ten de keuze wegens tijdgebrek en 
menskracht valt op het rechtstreeks 
ondersteunende werk kwam duidelijk 
naar voren.

Kerkorde en gevangenispastoraat
Om uit te leggen wat er met de komst 
van de nieuwe kerkorde voor lutherse 
diakenen is veranderd, was uitgeno-
digd mevrouw mr. T.M. Willemze, 
hoofd van de afdeling juridische 
zaken van het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum in Utrecht. Zij zette 
helder uiteen hoe de structuren bin-
nen de Protestantse Kerk in Neder-
land anders zijn geworden. Ook voor 
haar was het een leerzame ervaring 
vanuit de basis te horen hoe het in 
de dagelijkse praktijk ervaren wordt. 
Derhalve een goede presentatie met 
discussie.
Een heel ander facet van het werk 
werd belicht door gevangenispredi-
kant ds. Mariette Stout. Op bewogen 
en betrokken wijze vertelde zij over 
haar belevenissen in deze geïsoleerde 

wereld. Van vele aanwezigen werden 
de ogen geopend: die wereld bestaat 
ook nog! Hoe kunnen lutherse ge-
meenten hiermee omgaan? Naast het 
sturen van een kaartje of soms het 
toezenden van een kaars blijkt de 
gevangeniswereld vaak buiten het 
gezichtsveld van de lokale lutherse 
gemeenten te blijven. Gelukkig zijn 
er in een aantal plaatsen bezoekgroe-
pen gevormd om tijdens diensten en 
andere vieringen ter plaatse aanwezig 
te zijn. Deze contacten blijken veel 
steun te geven aan de gevangenis-
predikant en aan de gedetineerden. 
Het helpt hen bij hun voorbereiding 
op het leven na de gevangenis. Ook 
ervaren gevangenen troost door hun 
aanwezigheid.

De middagsessie werd geheel in 
beslag genomen door werkgroepen 
die over diverse onderwerpen uitvoe-
rig hun mening konden geven. Het 
ging onder meer over de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning) en haar consequenties voor het 
diaconale werk. 
De gemeenschappelijk presentatie 
van de bevindingen in de diverse 
werkgroepen werd als sluitstuk van 
deze vruchtbare dag nog gepresen-
teerd. Het einde aan deze dag werd 
gemaakt door het gebruikelijke ont-
spannen lutherse netwerken met 
uitwisseling van ervaringen en 
gegevens. Al met al een zeer ge-
slaagde dag.
Voor degenen die deze dag gemist 
hebben: u kunt alvast noteren dat 
de volgende Ontmoetingsdag wordt 
gehouden op 21 april 2007, wederom 
op kasteel Hoekelum. 

Horst Oosterveer (secretaris Stichting 
Melanchton)

D
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oen ik begon met het opschrij-
ven van deze inleiding, viel het 
me op dat de titel zo lang is. 

Tijdens een oriënterend gesprek over 
deze studiedag hebben we geprobeerd 
om het onderwerp te vangen in een 
pakkende titel. Maar zoals u al ge-
merkt hebt, is dat dus niet gelukt en 
dat komt ergens door. 
Liturgie is overal een heilig huisje, 
maar in de lutherse kerk maakt de 
liturgie een belangrijk deel uit van 
de identiteit van de gemeente en dat 
maakt haar bijna onaantastbaar. Daar 
omzichtig, voorzichtig, mee omgaan 
is belangrijk, maar starheid over onze 
eigen, vertrouwde liturgie is ook niet 
goed. Vandaar die lange titel. Duide-
lijk is, dat we in een dierbare tradi-
tie staan en die kun je niet zomaar 
veranderen. Liturgie gaat over jezelf, 
over je geloven, je belijden. Daarom 
zijn er grenzen, waarbuiten je je niet 
wilt begeven. Daar samen naar zoe-
ken, met elkaar het gesprek aangaan 
over de noodzaak van veranderen, 
vernieuwen of juist niet, dat is mijn 
doel.

Spelen en vieren- 
veranderen, vernieuwen- 
jezelf blijven?
Onder deze titel hield Bernadette van Litsenburg een 

inleiding op de studiedag van de Nederlandse Luther-

se Vrouwenbond (NLVB) op 11 februari van dit jaar. 

Omdat deze inleiding een aanzet is tot een discussie, 

staat hij nagenoeg integraal in dit nummer van 

Elkkwartaal.

Liturgie en leven
De centrale vraag vandaag is: ‘Moet 
onze liturgie wel veranderen?’ Stel 
dat het antwoord daarop ‘ja’ blijkt te 
zijn, dan komt direct ook de vraag 
naar boven: ‘Blijven we dan nog ons-
zelf?’ Om daar goed over na te kun-
nen denken, wil ik eerst iets vertellen 
over wat liturgie eigenlijk ís en waar 
het voor dient.
Liturgie kun je zien als het geheel 
van gebeden en handelingen die 
samen een eredienst uitmaken. Die 
eredienst omschrijf ik dan als ‘de vie-
rende samenkomst van de gemeente, 
waarin de verwachting ligt van de 
tegenwoordigheid van de Eeuwige. 
Het is hét moment voor de ontmoe-
ting met God. Maar het is ook, zoals 
de apostel Paulus omschrijft, de ‘sa-
menkomst van de gemeente’. Met an-
dere woorden ontstaat er niet alleen 
een verbondenheid van ons met de 
Eeuwige, maar ook een verbonden-
heid met elkaar, omdat we van elkaar 
weten dat we bij elkaar gekomen zijn 
in dezelfde naam: ‘de Naam van de 
Eeuwige’.  In de eredienst valt iets 

te beleven dat nergens anders en op 
geen enkele andere manier te beleven 
is, namelijk de viering van de aanwe-
zigheid van God in de wereld.
Daaruit mogen we concluderen dat 
liturgie nooit los staat van de wereld, 
of, anders gezegd, dat liturgie nooit 
los staat van de cultuur, de omge-
ving, waarin we leven. Er is dus een 
verband tussen liturgie en leven.
Omdat we de eeuwige vaak als een 
verborgen God ervaren, hebben we 
rituelen, symbolen nodig om zijn 
aanwezigheid te kunnen vieren in 
de liturgie, rituelen die ons naar een 
andere dimensie kunnen tillen. 
Vanuit deze gedachte wil ik liturgie 
beschouwen als een ritueel, of een 
samenspel van rituelen en symbo-
len. Deze worden vaak gebruikt op 
momenten waar woorden tekort 
schieten.  Met rituelen kun je emo-
ties, normen, ideologieën uitdrukken 
zonder dat daar woorden aan te pas 
hoeven te komen.

Samen begrijpen
Ik zei het al eerder: in de liturgie be-
léven de ontmoeting met de Eeuwige 
en met elkaar. Dat kunnen beleven 
houdt in, dat wij actief betrokken zijn 
bij de liturgie, bij het ritueel. In een 
dienst waar je niet geraakt wordt, 
voel je je een buitenstaander. Er is 
geen andere dimensie ontstaan, geen 
ontmoeting met de eeuwige, geen 
ontmoeting met elkaar. Een mislukte 
onderneming.
Als we liturgie beschouwen als een 
ritueel, kunnen we drie dimensies 
onderscheiden die de meerwaarde 
van het ritueel bepalen, die de litur-

T

Lutherse traditie: liturgie
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gie tot een unieke impressie maakt. 
(het woord expressie is bekender: dan 
wordt er een emotie uitgedrukt wat 
van binnen gevoeld wordt. impressie 
betekent dat er iets buiten jezelf bij 
je binnen komt, dat een emotie, een 
beweging, veroorzaakt)
De drie dimensies dus die het ritueel 
zijn waarde verleent:
een ritueel veronderstelt participa-
tie. Je moet er aan meedoen en dan 
speelt de ontmoeting daarin een be-
langrijke rol. Een ritueel samen uit-
voeren schept verbondenheid.
Een ritueel veronderstelt een samen 
begrijpen van de handelingen. Het 
werkt, omdat we samen weten waar 
bepaalde handelingen naar verwijzen. 
Bijvoorbeeld: het aansteken van de 
paaskaars verwijst naar de opstan-
ding van Christus. Brood en wijn bij 
de Maaltijd verwijzen naar lichaam 
en bloed van Christus. Zonder woor-
den wordt je in dat verbond opgeno-
men en kun je dat ervaren.
een ritueel wordt ook bepaald door 
gebruiken en codes. We hebben de-
zelfde context, dezelfde geschiedenis, 
waarin we die geleerd en ervaren 
hebben. We voelen er ons gemak-
kelijk bij, een wereld van herkenning 
ligt zonder woorden open.

Spel
Wijzelf zijn dus sterk betrokken op 
dit rituele spel. Spel is misschien in 
sommige oren een wat oneerbiedig 
woord voor het heilige van het litur-
gische moment, maar als technische 
term is het heel bruikbaar. 
Ik wil daar even op ingaan om u 
het spelelement in de liturgie toe te 
lichten. De Leidse historicus Hui-
zinga heeft in 1938 het spel op de 
agenda gezet met zijn boek: ‘Homo 
Ludens’. Hiermee zet hij zich af tegen 
de verrationalisering van de Verlich-
ting. Zelfs dieren spelen. Niet alles 
is redenerend dicht te timmeren. Er 
zal altijd een irrationeel, een niet te 
beredeneren element zijn in de mens. 
Waar dat gebeurt, gaat de verbeel-
ding een rol spelen en krijgt het spel 
de ruimte. Spel helpt ons om met het 
leven om te gaan. 

Denkt u maar eens aan kinderspel-
letjes: onvervulde wensen, zoals een 
prins die jou uitverkiest, land ver-
overen, hotelmagnaat worden, die 
onvervulde wensen worden in het 
spel bevredigd. Allerlei schadelijke 
aandriften worden zo afgevoerd, om-
dat het mooie ook bij jou een kans 
krijgt. Als je in het gewone leven heel 
erg eenzijdig met iets bezig bent, kan 
het spel je uit dat isolement halen. 
Bovendien heeft spel altijd elementen 
uit het gewone leven, uit de cultuur 
waarin je leeft, in zich. Maar dan een 
beetje mooier gemaakt. Je creëert een 
eigen wereld, een eigen werkelijkheid, 
die niks met waar of onwaar, met 
goed of slecht te maken heeft en jij 
speelt daar zelf een rol in.
Als we dat leggen naast het ritueel 
van de liturgie, dan klopt dat aardig. 
We horen, bidden, zingen over hoe 
het Koninkrijk eruit zal zien. We 
zetten onze dagelijkse besognes even 
aan de kant en genieten van het 
mooie, het goede van de eredienst, 
de aankleding van de ruimte. We 
zijn met elkaar zonder aanzien des 
persoons. Je zit naast elkaar, ook 
al kun je niet goed met elkaar door 
een deur. In de liturgie ervaar je dat 
het mooie ook bij jou een kans kan 
krijgen. Het kan je uit de negatieven 
spiraal van het gewone leven ha-
len. Het geeft verbeelding de ruimte 
van dat niet te beredeneren stuk, de 
communicatie met de Onuitspreke-
lijke, de Eeuwige en er zitten ook 
elementen in van de cultuur waarin 
we leven. We kunnen het ritueel van 
de liturgie een hoger soort spel noe-
men, waarin wel vrijheid en blijheid 
een plaats kunnen hebben, maar niet 
de vrijblijvendheid. Daarin onder-
scheid liturgie zich van het gewone 
spel. Ook de sacrale sfeer, waarin 
de liturgie plaats vindt is niet die 
van het spel, maar wel die van het 
ritueel.

Dit uitstapje naar het fenomeen van 
het spel in samenhang met liturgie 
maakt duidelijk welke elementen on-
bewust een rol spelen bij de liturgie. 
Het ziet er allemaal heel mooi uit en 
toch lopen de kerken leeg. Onze litur-
gie spreekt veel mensen niet meer aan. 
Moeten we nou dit prachtige ritueel 
veranderen en als we iets veranderen, 
wat zou dat dan moeten zijn? Nu blijkt 
dat een zekere orde wel belangrijk is, 
maar dat niet alles even belangrijk is. 
Sommige zaken, woorden, formulerin-
gen zijn zó heilig en staan al zoveel 
honderd jaar vast en zijn overal het-
zelfde; daar moeten we misschien ook 
niet aan willen komen. Ik denk dan 
aan de instellingswoorden bij de vie-
ring van het avondmaal of het ‘Onze 
Vader’. Ik vraag me af of het ‘Onze va-
der’ uit de Nieuwe Bijbelvertaling ooit 
ingang zal vinden. Andere elementen 
zijn veel gemakkelijker te veranderen 
zoals omgevingsfactoren die de liturgie 
bepalen zoals de voorbeden, de col-
lecte of de preek. Met liederen ligt het 
al wat moeilijker, omdat daar vaak een 
emotionele lading bij zit, herinnering 
van ‘toen ik belijdenis deed’, of ‘bij de 
begrafenis van moeder.’

Tijdgeest
Misschien helpt ook de gedachte dat 
veel elementen jonger zijn dan men 
vaak denkt. Pas rond 1900 werd er uit 
de bijbel gelezen tijdens de kerkdienst. 
Daarvoor gebeurde dat vóór de dienst 
begon om de mensen stil te houden. 
Kortom: liturgie is veel veranderlijker 
dan men vaak denkt. Tradities worden 
uitgevonden of heruitgevonden naar 
gelang de tijdgeest dat vraagt. Zo is 
het altijd gegaan en waarom zou dat 
nu niet kunnen? 
Ook nu zijn er nog mensen die moeite 
hebben met het gezamenlijk bidden 
van het ‘Onze vader.’ Dat is oneerbie-
dig. De meeste van ons kunnen zich 
daar niets meer bij voorstellen.

‘Zijn wij nog overdrachtelijk voor iemand 
die zomaar eens een keer onze kerk 

binnenkomt om iets van het 
onuitsprekelijke te ervaren?’
(foto: Lutherse Kerk Arnhem)
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Liturgische beweging voorbij?
Marcel Barnard, hoogleraar liturgiek 
aan het luthers seminarium aan de 
Universiteit van Utrecht, zei onlangs 
in het blad ‘Kerkinformatie’, officieel
orgaan van de Protestantse Kerk, 
dat een opgelegde liturgie niet meer 
werkt. Dat is een bijzondere uitspraak 
voor een liturgist, die zeer betrok-
ken is bij de Liturgische Beweging 
en groot voorstander was van de 
zogenaamde ‘Hoogliturgie’, waar we 
onze lutherse liturgie ook toe mogen 
rekenen. De Liturgische Beweging in 
de kerk vroeg in de jaren zeventig 
aandacht voor het heilige, voor de 
mystieke God. In de wereld stond het 
begrijpen en verklaren centraal en 
daar zette de kerk iets tegenover. Veel 
rituelen en liturgische vormen, waar 
wij nu zo aan hechten, stammen uit 
die tijd.
De kerkganger moest echt iets be-
leven en die beleving is heel goed 
gelukt. Men gaf uitdrukking aan wat 
men voelde, expressie geven aan 
impressie. De eredienst werd weer een 
viering. Nieuwe liederen, liturgische 
kleuren, paaskaars, paascyclus: alles 
wat met beleven te maken had, kreeg 
de ruimte. Het gebeurde met taal en 
teken van die tijd, van de leefwereld 
uit de jaren zeventig. En u hebt gelijk 
als u zegt: ‘Dat is retro en dus mo-
dern’. Dat geldt wel voor mode, maar 
de taal van nu is geen herintroductie 
van de taal van toen. De belevings-
werelden van nu zijn niet die uit de 
jaren zeventig. Bedenk even hoe uw 
huis eruit zag met Kerst toen en nu. 
De uitbundigheid is enorm toege-
nomen. Met het kleine, eenvoudige 
komt er geen emotie, geen innerlijke 
beroering meer. En dat geldt voor 
heel veel zaken, die u zelf wel kunt 
bedenken. Ik noem er nog twee om 
het verschil in context duidelijk neer 
te zetten. De uitvaart van Koningin 
Wilhelmina was veel eenvoudiger 
dan die van Prinses Diana en Pim 
Fortuyn. Toen Johnny Jordaan naar 
zijn laatste rustplaats werd geleid was 
dat een veel rustiger geheel dan toen 
André Hazes  zijn kist op de witte 
stip van de Arena werd neergezet. We 
voeren hier nu niet de discussie over 
het al dan niet gemeende verdriet, 
maar die van taal en teken van de 
tijd. Hoe beleven wij nu?
Daar zit volgens mij een punt van 
aandacht. Wij vieren nu voor het 

grootste deel de liturgie met taal en 
teken uit de tijd van de liturgische 
beweging. Wij zijn allemaal ook kin-
deren van onze tijd en veranderen 
met onze tijd mee. Dat zou kunnen 
betekenen, dat wij woorden zeggen, 
muziek zingen, die wel iets uitdruk-
ken, maar wat? Zijn het onze in-
nerlijke beroeringen, echte emoties 
die een uitweg vinden of zeggen en 
zingen wij wat ons eigenlijk niet al-
les meer zegt, wat ons niet meer ten 
diepste raakt? Toen ik een tijd gele-
den onze jongeren vroeg waarom de 
gewone kerkdienst hen koud liet, zei-
den ze dat ze de emotie misten. Het 
zingen en bidden hadden geen passie, 
geen uitstraling. Ik ben een aantal 
jaren koordirigent geweest en ik heb 
het meer dan eens meegemaakt, dat 
het koor een glorialied zong met ern-
stige en uitgestreken gezichten. Dan 
vroeg ik hen of ze echt geloofden 
wat ze stonden te zingen en of dat 
ze dachten dat zo’n gloria aansteke-
lijk werkte? We werden er altijd een 
beetje giechelig van, maar we raken 
daar wel aan de kern van de liturgie; 
dialoog tussen de Eeuwige en ons 
en tussen ons onderling. Als wij niet 
geraakt worden, zal God dan wel 
geraakt worden? Zijn wij nog over-
drachtelijk voor iemand die zomaar 
eens een keer onze kerk binnenkomt 
om iets van het onuitsprekelijke te 
ervaren? Waar hebben wij het over? 
Wat beleven we?

Aansluiting op de cultuur
Natuurlijk zijn we allemaal bezorgd. 
Er komt geen jeugd meer in de kerk. 
Nieuwe mensen begrijpen niet wat er 
gebeurt, omdat de taal en de tekenen 
te ver van hen afstaat. We missen de 
aansluiting met het moderne levens-
gevoel, op de hedendaagse cultuur. 
Opwekkingsliederen, Johannes de 
Heer: het behoorde tot, wat Marcel 
Barnard noemt, de ‘Paraliturgie’. Wij 
halen daar onze neus voor op en wil-
len het vooral niet in onze zondagse 
liturgie. Ik moet er ook niets van 
hebben, maar de mensen van nu, de 
gelovigen van nu gaan op zoek naar 
vormen die bij hen passen, bij hun 
moderne ‘zijn’.  
‘Hoe halen we jongeren binnen?’ is 
in vrijwel iedere gemeente een veel 
gestelde vraag. Daar is geen eenvou-
dig antwoord op te geven. Het warme 
gevoel dat u hebt bij de bekende, 

mooie lutherse liturgie is hen vreemd. 
Overal ter wereld, waar je ook bent, 
kun je de lutherse liturgie meezingen. 
Geweldig! Ik heb het zelf ook ervaren 
om je meteen thuis te voelen. Maar 
dat geldt alleen voor de ingewijden, 
nieuwelingen voelen zich buiten-
gesloten en gaan op zoek naar iets 
anders, iets waar ook zij iets kunnen 
beleven, waar zij zich medespeler 
kunnen voelen.
Er zijn tendensen naar volksliturgie 
als we kijken naar stille tochten, naar 
de begrafenissen van Pim en André, 
naar de steeds massalere herdenkin-
gen van 4 en 5 mei. 
Als we naar jongeren kijken zien 
we een soort ‘eventcultuur’. Grote 
manifestatie-achtige massabijeen-
komsten doen het goed bij jongeren. 
Denkt u eens aan het Flevofestival, 
de Katholieke jongerendagen in Keu-
len deze zomer, allerlei sing-ins. Ze 
worden druk bezocht en zo te zien 
valt er heel wat te beleven. Daarvoor 
hoef je geen ingewijde te zijn. Taal 
en teken zijn volkomen helder in de 
jongerencultuur. Ze zijn afgeleid van 
de wereld waar ze altijd in leven: ze 
worden meegenomen door het ritme 
van de beat, de lichteffecten, de visu-
alisatie van emoties. Het gaat om de 
ervaring, niet om de rationalisering. 
Natuurlijk voelen wij ons daar niet 
bij thuis. Natuurlijk hoeven wij onze 
liturgie niet naar deze vormen om te 
bouwen. Maar de extraversie, de to-
taalervaring van deze bijeenkomsten 
doen we meer denken aan het cha-
risma van eerste gemeentes dan aan 
veel van onze erediensten.

De centrale vraag vanmorgen was: 
‘Moet onze liturgie wel veranderen?’ 
Stel dat het antwoord daarop ‘ja’ 
blijkt te zijn, dan komt direct ook de 
vraag naar boven: ‘Blijven we dan 
nog onszelf?’
Ik hoop dat ook u vindt, dat er wel 
iets moet veranderen, dat er meer 
echt gevoelde beleving moet komen, 
die aanstekelijk werkt bij onze mede-
kerkgangers. We moeten ons bezin-
nen op nieuwe taal en tekens voor 
de liturgie. Maar dat kunnen wij, 
lutheranen goed. Bij ons is vieren 
heel belangrijk. Dat maakt ons on-
der meer zo aantrekkelijk voor onze 
PKN-partners.’ 

Bernadette van Litsenburg



Wijzigingen adressengedeelte 
Luthers Dagboek
Het secretariaat van de NLVB (blz. 
255) is verhuisd: Tegelseweg 37 A, 
5912 BH Venlo, tel. (077) 374 34 42, 
email hannahschipper@kpnplanet.nl

Het secretariaatsadres van de ELG 
Tiel is gewijzigd (blz. 238): 
mw. M. Bel-Hooijer, Bommelsestraat 
14, 4061 RG Ophemert.

Het telefoonnummer van ds. T.S. 
Smit, predikant van de ELG Delft (blz. 
224) staat verkeerd afgedrukt 
en moet zijn: tel. (015) 213 23 69.

Afscheid
Ds. D.Th. Strasser, geestelijk verzor-
ger in ‘De Grote Beek’ te Eindhoven 
heeft op 24 mei jl. afscheid genomen 
met een mini-symposium ‘Verborgen 
verbinding – contextuele geestelijke 
verzorging in de GGZ’. Ds. Strasser 
maakt gebruik van de OBU-regeling.

Overleden
Op 5 april jl. is in de leeftijd van 
73 jaar te Almere overleden 
ds. J. Happee, emeritus-predikant van 
de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Op 6 april  jl. is in de leeftijd van 
69 jaar te Leiden overleden 
ds. A.J. Maasdorp, emeritus-predikant 
van de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Ontmoetingsdag 2006 Luthers 
Genootschap
Het Nederlands Luthers Genootschap 
voor In- en Uitwendige Zending no-
digt u uit voor de jaarlijkse ontmoe-
tingsdag op zaterdag 16 september 

van 10.30–16.00 uur in het Koetshuis 
van Kasteel Hoekelum te Bennekom.
De dag begint met het morgengebed. 
Aansluitend is de algemene leden-
vergadering. Het middagprogramma 
staat in het teken van de projecten. 
U zult geïnformeerd worden over de 
projecthulp aan de kerk van Nias, de 
Batu-eilanden en Suriname. Speciale 
aandacht zal geschonken worden 
aan het werk van de Lutheran World 
Service, waarvoor dr. drs. Minder-
houd vele jaren lang in dienst van de 
Lutherse Wereld Federatie ontwikke-
lingsprojecten in Azië en Afrika geco-
ordineerd heeft.Deelname aan de ont-
moetingsdag is kostenloos. Wel vragen 

elkkwartaal juni 2006 23

2  t/m 5 juni 2006  Jongerenmuziekdagen te Amerongen
3, 4, 5 juni  Pinksterweekend Commissie Weekenden, 

Kasteel Hoekelum, Bennekom 
12 juni presentatie lutherse website,    

Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht
22 t/m 29 juli  Werkweek voor Kerkmuziek te Zenderen 

(bij Almelo)
16 september  Ontmoetingsdag Nederlands Luthers Genootschap 

voor In- en Uitwendige Zending,    
Kasteel Hoekelum, Bennekom

6, 7, 8 oktober  Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, 
Bennekom

7 oktober 2006  Terugkomdag cursus Lutherana regio Noord, 
Lutherse Kerk Zwolle.

28 oktober  Lutherdag/Kerkkorendag te Utrecht
11 november  Evangelisch-Lutherse Synode,     

Kasteel Hoekelum, Bennekom
2007
21 april Ontmoetingsdag Stichting Melanchton,   

Kasteel Hoekelum, Bennekom

Voor meer informatie kunt u terecht bij het synodesecretariaat, 
Coby Aartsen-Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35.

berichten agenda

Kerkinactie en de Lutherse Kerk in Brazilië
De uit Europa geëmigreerde boerenfamilies in het binnenland van de deelstaat 
Espírito Santo in Brazilië hebben een zwaar bestaan. Ze leven in een geïso-
leerd gebied  zonder veel voorzieningen en hun grond levert weinig op. Veel gezinnen zijn lid van de Lutherse kerk 
die 130 jaar geleden door Duitse emigranten uit Pommeren werd gesticht. De gemeente heeft verschillende scholings-
projecten waaronder het project van de Associacão Diaconica Luterana, de ADL. 
De ADL is een opleidingsinstituut voor jongeren en boerengezinnen in Espírito Santo en werd in 1956 opgericht. Ze 
probeert de plaatselijke gemeenschappen te versterken en kader te vormen. Ze wil dit doen door jonge mensen te 
scholen tot toekomstig leider van hun gemeenschap. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar, afkomstig uit eenvou-
dige boerenfamilies, worden, naast het volgen van het reguliere onderwijs, toegerust voor het diaconale/sociale werk 
in de gemeenschappen. In 3 jaar tijd worden ze voorbereid op hun taak om in de toekomst een leiderschapsrol op 
zich te nemen in de gemeenschappen en volgen ze een landbouwopleiding. 

we van u aan het eind van de dag een 
vrijwillige bijdrage die bestemd is voor 
de projecten die het Luthers Genoot-
schap ondersteunt. U kunt zich op-
geven bij de secretaris Coby Aartsen-
Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35, e-mail: 
c.aartsen@pkn.nl. De vergaderstukken 
worden u t.z.t. toegezonden.          



Deze hebben vier tweepersoonskamers, 
een ruime woonkamer, volledig 
ingerichte keuken, sauna, infrarood-
cabine, bubbelbad, zonnehemel en twee 
badkamers.
Er zijn speciale voorzieningen voor 
gehandicapten, zoals een aangepaste 
badkamer met toilet op de begane grond 
en een traplift.

Voor wie?
50-jarig huwelijksfeest met de hele 
familie, een catechisatiegroep, 
kerkenraadsweekeinde, bejaardengroepen, 
gehandicapten met begeleiders, ook van 
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voorzieningen

Brabants café, restaurant in antieke 
boerderij, high tea, barbecue: het is 
allemaal beschikbaar op het park.

voorzieningen op een toplocatie
Duc de Brabant te Diessen (Noord-
Brabant) ligt vlak bij de Efteling, 
grote landgoederen, Tilburg, een 
trappistenklooster en Safaripark De 
Beekse Bergen. U kunt wandelen,  etsen, 
paardrijden, schaatsen of bij een vennetje 
gaan liggen.

Kortingen
Er worden aanzienlijke kortingen gegeven 
indien één van de gasten gehandicapt, 
ouder dan 60 jaar of lutheraan is.

Informatie en boekingen
SLAB, De Bus 42B, 5581 GP, Waalre
Tel. 040  22 33 44 0, fax 040  22 33 17 3
E-mail: info@slab.nl
Website: www.slab.nl

STICHTING LUTHERS 
ACCOMMODATIE BEHEER 

SLAB


