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a een natte augustusmaand
kleuren nu de bomen alweer
richting herfst. Zoals wij in
Nederland gewend zijn, is met de
regen van augustus het enorm mooie
weer van de maanden ervoor weggespoeld. Mopperen, dat lijkt een
kwaliteit te zijn. Waarheden als
koeien worden geponeerd, nuances
lijken zoek: vroeger hadden we nooit
zulke heftige buien. Ik hoorde laatst
een aannemer zeggen dat regenrandjes centimeters hoger moeten omdat
we van die stortregens hebben. Als ik
mijn oma (bijna 92) consulteer brengt
zij het weer terug in proporties:
‘vroeger hadden we ook zulke periodes hoor, ik kan het me wel herinneren als meisje’.
Van de regen denk ik meteen wat
groter: incidenten in een perspectief zetten lijkt momenteel niet de
grootste kwaliteit in dit land te zijn.
Ik erger me daaraan. Wat mijn ergernis verlicht is een van de benadrukte

thema’s van de LWF: de communiogedachte. De afgelopen maanden heb
ik daar vaak over nagedacht wat dat
betekent: leven in gemeenschap. Voor
mij komt in ieder geval heel sterk
een begrip naar boven: luisteren. Dat
begrip is verbonden met dialoog, ongeacht de persoon. In mijn gedachten
werd ik aangenaam gestoord door de
email met het thema voor de LWFraad in het Zweedse Lund in 2007:
leven in gemeenschap in de wereld
van vandaag.
In deze Elkkwartaal veel berichten
en ervaringen uit de wereld om ons
heen. En, zoals mij opviel tijdens het
samenstellen: een Elkkwartaal vol
muziek. Typisch luthers toch?
Namens de redactie wens ik u een
goede leestocht door dit exemplaar
van Elkkwartaal.
Praxedis Bouwman

Kopij volgend nummer
Inleveren bij de redactie voor
15 november 2006.

Adreswijzigingen
Wij verzoeken u voor adreswijziging
en aan- of afmelding altijd gebruik te
maken van het adres op de adresdrager of
envelop waarin u Elkkwartaal ontvangt.

Website
Dit nummer en vorige nummers van
Elkkwartaal zijn te raadplegen op
www.pkn.nl. Klik vanaf de homepage
op Dienstenorganisatie, vervolgens op
Periodieken en tenslotte op Elkkwartaal.
Download daar de aﬂevering die u zien
wilt.
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Meditatie

Engelen wijzen naar God
O

p verschillende plekken kom
je in de bijbel engelen tegen.
Vooral in het Oude Testament
worden prachtige engelenverhalen
verteld. Over een engel, die het verdriet van een dorstig kind hoort en
het naar de bron leidt, waaruit het kan
drinken. Of de engel, die de diep teleurgestelde Elia te eten en te drinken
geeft, kracht voor nieuwe stappen in
zijn leven. Maar ook bij Jezus komen
wij engelen tegen. De engelen die de
lofzang zingen bijvoorbeeld: ‚Ere zij
God in den hoge‘. Of de engelen die
hem in de woestijn begeleiden wanneer hij tegenover het boze staat.
Engelen staan in dienst van God. In
de ontmoeting met engelen ervaren
wij een mensvriendelijke God. Engelen
zijn wezens die tussen God en mensen
heen en weer kunnen vliegen. Engelen
zijn krachten, die ons kracht geven of
vermanen.
Drie engelen krijgen in de bijbel een
naam:
Michal, ‘Wie is God’, is de grootste
engel. Vol kracht staat hij tegen het
kwaad en de zonde. En Michael stelt
ons steeds weer de vraag, wie God
voor mij is. Hoe belangrijk is Hij voor
mij? Of hebben andere dingen de plek
van God al lang ingenomen?
Gabriel, ‘Kracht van God’, is de verkondigingsengel. Hij is altijd nodig
op het moment dat God ons iets wil
vertellen. Hij opent onze oren en onze
harten voor de boodschap van God.
Rafael, ‘God geneest’, geeft mensen
kracht op momenten, dat zij het nodig
hebben. Hij herstelt de liefde tussen
partners of ouders en kinderen. Hij geneest blinden en gewonden. Hij geeft
kracht om gezond te worden.
Engelen hebben als wezenlijke eigenschap, dat zij naar God verwijzen.
En daarmee spreken zij iets in ons
aan, waar nog steeds gevoelig voor
zijn, namelijk de ervaring, dat uiteindelijk niet alles verklaarbaar blijkt te
zijn. Dat niet ik alleen invloed op mijn

leven heb en ook niet alleen de mensen om mij heen. Ik kan niet in een
grote tegenspeler van God geloven, in
de duivel, zoals dat vooral in de middeleeuwen het geval was. Voor mij
geldt, net als voor Israël: er is alleen
God, er zijn geen andere goden, ook
geen kwade god die tegen de goede
strijdt. Maar de ervaring van vreemde
machten is een oerervaring van de
mensheid. Dat past niet meer in onze
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wetenschapswereld, want deze ervaring laat zich niet in statistieken opnemen. Laat zich niet bewijzen. Maar
niet alleen kinderen kennen deze
ervaring van iets, dat niet tastbaar,
niet zichtbaar, niet hoorbaar is. Omdat het zo onbestemd is zijn mensen
gauw bang voor deze ervaring. Deze
ervaring heb je niet in de hand. Alles
lijkt maakbaar te zijn — deze ervaring
niet!

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer
vert. J.W. Schulte Nordholt
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Dirk Strasser, geestelijk verzorger op lutherse leest:

‘Het primaat van de
genade is bijna een
explosieve kracht’
Een mooie, warme middag. De trein van Utrecht naar
Eindhoven rijdt op tijd. Toch mis ik de bus en het resultaat is een langdurige rondrit per taxi door heel
Son en Breugel. Gelukkig vindt de steeds onzekerder
wordende bestuurder uiteindelijk de goede straat.
Vanuit het open venster klinkt pianomuziek me tegemoet. Hier is het dus. Dirk Strasser is een goed pianist.

I

ds. Munter, 33 jaar op zijn post, was
een geleerde. Bij al zijn gemeenteleden ging hij uitgebreid, samen
met zijn vrouw, één maal op bezoek.
Maar verder bestond zijn werk uit
studeren, preken en studeren. Het was
de tijd waarin er in de kerk nog richtingen bestonden. Munter was een
van de laatste duidelijk ‘vrijzinnige’
predikanten. Ik kwam uit Amsterdam,
waar de richtingen geen rol meer
speelden. We leefden natuurlijk wel
vanuit de ‘Amsterdamse school’ en
daarnaast vanuit de moderne theologie, Tillich en zo, maar dat was allemaal niet kerkscheidend. We hadden
een heel goede pastorale vorming
gehad, denk aan Koert Lindijer. De
Groninger gemeente was toe aan wat
we nu ‘revitalisering’ zouden noemen. (Iets wat in de kerk een soort
van doorgaand proces is). En ik ging
lekker aan de slag. Deed dingen die
tevoren niet waren gedaan: kerkdiensten met persoonlijke ontmoeting,
regionale kringen (waar er nog een
paar van bestaan), contacten met
mensen die een beetje aan de zijlijn
terecht gekomen waren. Je gaat beseffen dat kerk wat anders is dan je
op zondag ziet.’

n de prachtige tuin met fraaie
bomen en een replica van een
antiek godinnenbeeld wisselen
we wat wederwaardigheden uit en
drinken ons kopje thee. Goed om van
elkaar te weten hoe het gaat en waar
je staat. En per slot is Dirk ook nog
mijn pastor pastorum. Maar ik kom
voor iets anders. Dus verhuizen we
naar de woonkamer en ik stel mijn
eerste vraag:
Waarom wordt een mens dominee?
Strasser: ‘Dat heeft meer dan één
aspect. Om te beginnen is er wat ik
de buitenkant noem. Ik kom uit een
luthers nest. Dat heeft mijn ontwikkeling, persoonlijk en muzikaal
getekend. Maar mijn vader kende
van binnen uit alle ins en outs van
het kerkelijk bedrijf. Hij stond zeker
niet te trappelen dat ik deze kant op
zou gaan. Maar Kerk heb ik ervaren
als iets leuks. En in je puberteit wil
je wat dóen. En al zei mijn vader:
‘Word geen dominee’, ik wilde wat
met mensen. De vraag was: ga ik

theologie of psychologie studeren?
In de tijd dat ik me die vraag stelde
had de praktische theologie nadrukkelijk de ‘kleur’ van hulpverlening.
Mensen helpen met het geven van
zin aan hun leven, mensen helpen bij
vragen waar ze in blijven steken. We
hebben het immers over de zestiger
jaren. De tijd waarin vormingswerk
in was. Zo ben ik dan in Amsterdam
theologie gaan studeren. En nou ja,
je krijgt een relatie, er moet brood
op de plank komen. En zo belandde
ik in het godsdienstonderwijs. Met
heel goede ervaringen, maar ook met
valkuilen. Een aantal dingen zou ik
nu heel anders doen. Ik vond het in
elk geval niet iets om levenslang mee
door te gaan.’

Toen werd je gemeentepredikant.
‘Dat was niet mijn eerste gedachte,
maar het lag voor de hand. En het
was ook wel een uitdaging. Groningen ‘begeerde’ mij. Mijn voorganger,

En jij was, hoe zullen we het zeggen,
wat meer orthodox of wat minder
stellig vrijzinnig dan je voorganger.
‘Nou ja, dat speelde allemaal niet
meer zo heftig. Ik werd er ook niet
zo op bevraagd. Hoewel: het was
wel iets heel bijzonders toen wij, de
kerkenraad, aan het bestuur van de
vrijzinnige vereniging vroegen of

elkkwartaal

oktober 2006

4

Predikant in Groningen

we ‘het zaaltje’ – een soort van klein
kerkje in de tuin van de kerk – mochten gebruiken om als gemeente kofﬁe te drinken na de dienst. Dat was
toch een kleine doorbraak. Toen ik
afscheid nam was de kerkenraad er
verwonderd over dat ik met allerlei
mensen contact bleek te hebben. Ik
had kennelijk ook niet genoeg verteld. Ze waren verwonderd, maar ook
wel een beetje vermoeid toen ik Groningen verliet.’
En toen werd je instellingspredikant.
Waarom eigenlijk?
‘Nou, daar zijn minstens tien redenen voor. Laat ik eens beginnen. Ik
miste het wat langduriger individuele
pastoraat: wat langer een tijdje met
iemand oplopen. Ik miste het in Groningen, maar ik moet tegelijkertijd
zeggen dat ik Groningen ook nodig
heb gehad om te leren mijn mond te
houden. Het was vaak niet makkelijk
om echt contact te maken. Maar uiteindelijk zocht ik naar een pastorale
uitdaging. Daar kwam bij dat ik een
beetje gedoodverfd was als ‘coming
man’ in de landelijke lutherse kerk.
Dat vond ik wat benauwend. Jonge
collega’s gingen elders werken, de
groep werd kleiner en de aandacht
schoof mijn kant op. Ben ik weggevlucht? Ik geloof van niet. Maar
Wonno Bleij zei me heel nadrukkelijk
– het telefoongesprek over mijn sollicitatie naar instellingspredikant staat
me nog steeds bij – dat er eigenlijk
geen weg terug was als ik daarvoor
zou kiezen. En dat de kerk nog heel
veel van me verwachtte. Aan de
andere kant heeft hij toen ook gezegd dat er mensen vanuit de kerk
de barricaden van de maatschappij
op zouden moeten. Laat me dat ook
onderstrepen. Persoonlijk kwam het
betere salaris natuurlijk goed uit, net
zoals de vaste werktijden. Fokkelien
(Dirk’s helaas overleden vrouw - HL)
had wat meer hulp in een huishouden
met twee kinderen wel nodig.’

De Grote Beek
Waar kwam je terecht?
‘Van huis uit was het een soort TBRkliniek, maar inmiddels was het grotendeels een gewoon psychiatrisch
ziekenhuis. Ik kwam er binnen als
predikant, er was ook een roomskatholieke priester en een pastoraal
werker. We werkten in een team van
elkkwartaal

eerst drie tot later zeven mensen.
Ondanks mijn goede opleiding had
ik toch niet zoveel spirituele bagage.
Theologie is een vak, maar je spiritualiteit vloeit uit een levende bron.
En die spiritualiteit ontwikkelde zich
meer en meer in ‘De Grote Beek’.
En tegelijkertijd moest je antwoord
kunnen geven op de vraag: ‘Wat is
je product?’ Wel, dat was toch vooral
mensen begeleiden in hun proces.
Vanuit de eigen spiritualiteit. Al leek
de theologische of voor mijn part
humanistische achtergrond daarbij
secundair. Als predikant had ik het
voordeel voluit in kerkdiensten te
kunnen functioneren, anders dan
pastoraal werkers.
Ik hoefde geen elders gewijd brood
uit te delen en voor
het gevoel van de
cliënten was het bij
mij net zoals bij de
pastoor. Kerkelijke
schotjes bleken er
niet te zijn en door mijn cliënten heb
ik het rooms-katholieke geloof van
binnenuit leren kennen. De accenten verschuiven wel. Je gaat anders
preken. Ad hominem. Ik werkte ‘aan
de voordeur’ in een tijd van veel dynamiek in de psychiatrie. Rijksinrichtingen liepen misschien wat achter,
maar ook wij kregen te maken met
kortdurende therapieën, deeltijd- en
crisisopnamen en, wat later, met ambulante zorg.’

pen, synodewerk en hier en daar een
preekbeurt.
‘Maakt het in dit werk nou uit dat je
luthers predikant bent?’
Ik ben door de tijd veel lutherser
geworden. Iedereen met wie ik in
contact kwam had heel veel verloren en vaak geen perspectief. Bijna
altijd was er rouw. Het primaat van
de genade, zoals wij lutheranen dat
kennen is dan bijna een explosieve
kracht. Dat je als mens altíjd met
lege handen begint, dat je aanvaard
wordt. Dat dit leven van deze mens
aanvaard wordt. Dat werkt therapeutisch maar ook zingevend. Je leert de

‘Een pastor
luistert anders…
niet ziektegericht.’

Waar zit nou het verschil tussen het
werk van een pastor en dat van bijvoorbeeld een psycholoog?
‘Nou, in de eerste plaats is het contact met een pastor altijd vrijwillig. En bovendien komen er andere
vragen op tafel. Een pastor luistert
anders, op een ander niveau. En niet
ziektegericht. Ik ging ontdekken dat
van mijn eigen geloof in dit werk
veel werd gevraagd. En dan moet je
investeren in studie en meditatie. Je
groeit overigens ook door de kostbare
kontakten die je met mensen hebt. In
dat alles is de Eeuwige me tegemoetgekomen. Ik sta er niet alleen voor.’

Lutherser geworden

diepte van het Sola Gratia ervaren.
En de helende werking van de biecht.’
Je leeft mee met de protestantse
gemeente hier in Son. Je speelt er
bijvoorbeeld piano. ‘
Ja, dat is waar. Het is een leuke gemeente en mijn gezin kon zich er
aardig in vinden. Maar ik ben zeker
niet los van luthers Eindhoven. Die
gemeente heeft altijd om me heen
gestaan, zich om me bekommerd in
moeilijke tijden. Ik heb de nodige
‘backing’ gehad. Het is goed overigens dat mijn opvolgster Inkeri Hyvärinen nu formeel aan de gemeente
verbonden is, Bij ons lutheranen was
er natuurlijk ook wel een band tussen
het werk en de kerk, maar dit is dichterbij en beter zichtbaar.’
Eindhoven krijgt zo wel erg veel predikanten…
‘Ja, als ik nog eens hulpdiensten in
de kerk ga verrichten zal dat wel niet
in Eindhoven zijn...’
De zon schijnt na een paar uur praten
nog steeds prachtig. De bus is op tijd.
En in de trein denk ik nog wat na
over Dirks uitspraak dat het primaat
van de genade een bijna explosieve
kracht is. Dat is zeker waar.

En de kerk?
‘Ik ben nooit helemaal buiten beeld
geweest en heb altijd wel wat in
onze kerk gedaan. Consulentschap-
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Bisschop maant kerken
tot strijd tegen Hiv en Aids
Geloofsgemeenschappen zouden plekken moeten zijn
waar mensen met Hiv en Aids zich welkom voelen. Die
oproep deed bisschop Mark Hanson, president van de
Lutherse Wereldfederatie, in augustus van dit jaar tijdens de wereldaidsconferentie in Toronto.

V

oorafgaand aan de wereldconferentie was er een bijeenkomst van de EAA, een internationale oecumenische organisatie
die zich bezig houdt met aids en religie. Hannie Luiten, ZWO-consulent
voor Noord-Brabant/Limburg, was
erbij.
De conferentiegangers kwamen uit de
hele wereld en ook de zwarte kerken
uit de derde wereld en de vrouwen
waren stevig vertegenwoordigd.
Hanson riep de religieuze leiders binnen de verschillende godsdiensten
op stigmatisering en discriminatie te
voorkomen door mensen te stimuleren zich te laten testen en de resultaten openbaar te maken. De lutherse
bisschop gelooft dat religieuze gemeenschappen een belangrijke plaats
zijn voor morele opvoeding en het
geven van onderwijs in veilige seks.

gebruik van de ABC-methode in zijn
land de discriminatie en stigmatisering heeft bevorderd. ABC betekent
Abstinance (onthouding), Be faithfull
(wees betrouwbaar), Use condooms
(gebruik condooms). Heart vertelde:
‘De ABC-methode heeft voor mij niet
gewerkt. Die methode maakt van
Hiv en Aids een klein probleem dat
gemakkelijk is op te lossen. Nee, het
is een complex probleem dat breed
aangepakt moet worden. Wij kiezen
voor SAVE. Safer (veiliger) situaties,
Availibility (beschikbaarheid) van
medicijnen en goed voedsel, Voluntary (vrije keuze) voor gesprekken en
het je laten testen en Enpowerment
(mensen ondersteunen en kracht geven). ABC is te simpel en daar ondervinden ik en vele anderen nog steeds
de gevolgen van.’

Jongeren komen in actie
Kerkleiders met Hiv verenigen
zich
Een Afrikaans netwerk van meer dan
1500 kerkleiders, die leven met of
persoonlijk geïnfecteerd zijn door Hiv
en Aids, liet op de conferentie van
zich horen. Deze organisatie met de
naam ANERELA ontdekte dat kerkleiders, die breken met hun zelf-stigma
en ontkenning van Hiv en Aids, een
belangrijke rol kunnen spelen in de
strijd tegen Hiv en Aids. Priester Japé
Heart uit Namibië vertelde hoe het

Op de conferentie zagen we jongeren
die actie voeren in de strijd tegen
deze pandemie. Hiv treft ook veel
jongeren. In de Global Village, een
markt met allerlei kraampjes, was een
apart jongerenpaviljoen. Jongeren die
Hiv-positief zijn komen met hun verhaal naar buiten en informeren leeftijdgenoten over Hiv en Aids. Ze vertellen hoe de ziekte verspreidt wordt
en hoe je dat kunt voorkomen. Zij
gaan met jongeren in gesprek over
seksualiteit en over de manier waarop
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in hun cultuur aan relaties tussen
mannen en vrouwen, tussen jongens
en meisjes vorm wordt gegeven.
Emily Freeburg van de Lutherse Wereld Federatie stelde: ‘Jongeren moeten met kerkleiders in gesprek, want
zij zijn niet bang moeilijke vragen te
stellen. Zij durven de belangrijke thema’s - waar ouderen met een boogje
om heen lopen - op de agenda te
zetten. Ik denk dat de kerk de jeugd
nodig heeft om de stilte rond deze
problematiek te doorbreken’.

Wist u dat…
- elke dag meer dan 6000 kinderen
door Aids wees worden; een derde
van hen is onder de vijf jaar
- er elke dag 11.000 nieuwe
geïnfecteerde mensen bij komen,
terwijl 40% daarvan tussen 15
en 24 jaar is
- meer dan 500.000 kinderen onder
de 15 jaar in 2005 stierven aan
ziekten die met Aids te maken hebben en 700.000 kinderen nieuw
besmet werden
- 95% van mensen met Hiv leeft in
ontwikkelingslanden
- 1 op de 10 Hiv-positieve mensen
in Afrika medicijnen krijgt; in rijke
landen is dat bijna 100%.
Na terugkomst blijft bij mij de vraag
hangen wat wij als kerken in Nederland doen met de ervaringen uit
Toronto. Durven wij de vragen van
Hiv en Aids aan de orde te stellen
of is het voor de kerken Hiv en Aids
alleen een medisch probleem dat op
de agenda van andere organisaties
thuishoort?
Hannie Luiten.
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Requiem van Hans Jansen op CD
Zie de lezersaanbieding op pag. 17

Hans Jansen, (kerk)musicus en bekend als
secretaris van de Lutherse Werkgroep voor
Kerkmuziek, componeerde drie jaar geleden een
requiem. Het werd voor het eerst uitgevoerd tijdens de
dodenherdenking in mei 2003. Dit jaar is het stuk
opgenomen en op cd gezet. De cd wordt op zaterdag
25 november in de Kloosterkerk in Den Haag
gepresenteerd met, natuurlijk, een uitvoering.

I

nspiratie tot het schrijven van een
requiem kreeg Hans Jansen toen
hij als artistiek adviseur van de
Kloosterkerk een requiem wilde zingen in de kerk. Anderen zeiden hem
‘schrijf er zelf één’. Dat was niet aan
dovemansoren gezegd. Jansen besloot
de nadruk in zijn requiem te leggen
op de troost van de nabestaanden.
Hij begon met het belangrijkste element: de teksten. De meeste requiemcomponis
ten ontlenen hun
woorden
aan een Romeins
missaal.
Jansen: ‘Vaak korten
ze teksten
in of brengen ze
veranderingen aan.

Als lutheraan heb ik ervoor gekozen
om juist alle aandacht te geven aan
de lezingen. Ik put uit het Oude Testament, uit brieven en uit het evangelie. Ik heb wel een oude hymne uit
de 13e eeuw gebruikt, de ‘Dies Irae’,
de dag des toorns. Die tekst gaat over
het oordeel, over dat de mens moet
lijden. Ik vond de tekst te fel, dus
ik heb hem ingekort’. Jansens tekst
gaat over de opstanding van Lazarus.
Het missaal stopt bij de verwachting
dat Lazarus zal opstaan. Jansen gaat
verder. ‘Ik heb het verhaal verklankt
tot en met de opstanding.’

beschikbaar was op dat moment.
Voor de eerste uitvoering was het
vanwege de meivakantie moeilijk
om violisten bij elkaar te krijgen.
Bij rondvraag bleek dat er wél voldoende altviolisten konden spelen.
Jansen hield daar bij het componeren
rekening mee, waardoor hij in staat
was om met de warme, milde klank
van altviool troost uit te beelden. ‘De
omstandigheden hebben meegecomponeerd’, aldus Jansen. Het Requiem
van Jansen is uitstekend uit te voeren
en ook geschikt voor de zaterdag
voor eeuwigheidszondag, begrafenissen, uitvaartmissen en de periode
rondom de nationale dodenherdenking. De cd werd in februari van dit
jaar opgenomen in de Grote Kerk
van Maassluis. Jansen was zelf bij de
montage aanwezig. ‘In twee dagen
hebben we alles opgenomen, eerst
de solisten, de tweede dag het volledige koor en orkest. Doordat ik bij
de montage zat, heb ik alles kunnen
horen. De opnamekwaliteit was heel
goed, dus voor het eindresultaat was
het een kwestie van het beste kiezen
uit allemaal goede stukken’.

Presentatieconcert

Altviolen
Het requiem duurt een uur. Om goed
met de spanningsboog om te kunnen
gaan, telt het requiem van Jansen zeven delen. Ieder deel kent zijn eigen
opbouw, maar het totaal werkt toe
naar een einde van toenemende expressie. Centraal in het stuk staat de
opstanding van Lazarus. Dat betekent
dat al op tweederde van het requiem
de ‘gulden snede’ zit naar de troost.
Omdat Jansen doelgericht voor een
uitvoering in mei 2003 schreef, hield
hij zich bij het componeren tevens
bezig met de muzikale bezetting die

Het presentatieconcert wordt gehouden op zaterdag 25 november a.s. in
de Kloosterkerk, Lange Voorhout 2-4
te Den Haag. Aanvang 20.15 uur.
Uitvoerenden: Haags Kerkmuziek
Ensemble o.l.v. Hans Jansen, m.m.v.
Anke van der Kooij (sopraan) en Willem Marie Speelman (tenor). Op het
programma staan naast het Requiem
van Hans Jansen ook de Musikalische
Exequien van Heinrich Schütz.
Voor verdere gegevens zie
www.pentatoon.nl
Praxedis Bouwman

Hans Jansen liet zich voor zijn Requiem inspireren door het verhaal over Lazarus.
Dat deden de bouwers van de Cathédrale St.-Lazare in het Bourgondische Autun
ook ooit. De kerk is gebouwd tussen 1120 en 1146 ter ere van de relieken van de
Heilige Lazarus. (Foto: Sem Loggen)
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Zeven Achterhoekers
in Genève
Zeven Achterhoekers brachten eind november vorig
jaar op uitnodiging van de Lutherse Wereldfederatie
(LWF) en de Wereldbond van Hervormd/Gereformeerde Kerken (WARC) een bezoek aan het Oecumenisch
Centrum in Genève. Het initiatief daartoe was uitge-

LWF, van de WARC en die van kerken
die zowel bij de LWF als bij de WARC
zijn aangesloten, alle duidelijk geënt
waren op ons thema: de identiteit
van een kerk waarin twee tradities
bijeenkomen. Ook de ontmoetingen
met de secretarissen-generaal van de
LWF en de WARC, die kort na elkaar
onze vergaderruimte binnenstapten,
stonden in het teken van dit thema.

gaan van Sven Oppegaard, vice secretaris-generaal
van de LWF. Hij had het Samen op Weg-proces met

De gespreksronden

In Genève volgden we een intensief programma waarin de identiteit
van de PKN centraal stond. Daarbij
bleek dat de staﬂeden van de LWF
en de WARC anders aankeken tegen
het samengaan van de Nederlandse
kerken dan wij hier gewend zijn.
In Nederland lijkt het vaak te gaan
om een hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland,
waarbij de lutherse minderheid zich

heeft aangesloten. In Genève blijkt
men de hereniging van hervormden
en gereformeerden eigenlijk te zien
als een natuurlijke gang van zaken.
Punten die destijds tot scheuring
leidden, spelen in de huidige situatie
nauwelijks meer een rol. Veel opmerkelijker vindt men het, dat er in een
tijd waarin de oecumene de wind niet
meeheeft en velen zich terugtrekken
binnen eigen confessionele grenzen,
in Nederland een fusie plaatsvindt
tussen ‘gereformeerde’ (reformed)
kerken en een lutherse kerk.
Ons programma omvatte een aantal
sessies waarin oecumenische organisaties en confessionele supranationale verbanden zich presenteerden
en een aantal gespreksronden met
staﬂeden van de LWF en de WARC.
Hoewel de presentaties vaak leerzaam
waren, beperk ik me in dit verslag tot
een impressie van de gespreksronden.
Ik doe dat omdat de presentaties van
Faith and Order (orgaan van de Wereldraad van Kerken), van de Conferentie van Europese Kerken, van de

Tijdens de gespreksronden met de
staﬂeden van de LWF en de WARC
kwam in tal van variaties aan de orde
de vraag: wat gaan jullie nu doen
met de sterke punten van de lutherse
en de hervormd/gereformeerde tradities binnen de Protestantse Kerk in
Nederland? Het kan toch niet zo zijn
dat de toenadering stopt nu de fusie
in kerkordelijke zin tot een fatsoenlijk
resultaat heeft geleid? We moesten
onder woorden brengen welke ontwikkelingen de twee tradities samen
hadden gebracht. Daarna kwam de
vraag: hoe zijn de twee tradities geconcretiseerd in jullie nieuwe kerk?
We vertelden over de belijdenisgeschriften in de PKN-kerkorde. Dat
vond men wel mooi, maar wat betekent het als je meer naar het grondvlak van de kerk kijkt? Wij noemden
het nieuwe dienstboek, waarin de
lutherse inbreng zo duidelijk is naast
de hervormd/gereformeerde, maar
moesten toegeven dat dit nieuwe
dienstboek nog steeds de status van
‘een proeve’ heeft. Desondanks vond
men het tot stand komen van het
dienstboek een goede stap.
Maar – vroeg men door – wat betekent het nu voor de doorsnee gemeente om leden uit twee tradities in
haar midden te hebben?
We hebben toen uitgelegd dat er
in veel plaatsen nooit een lutherse
gemeente is geweest en dat om die
reden de Protestantse Kerk daar beperkt zal blijven tot een hereniging
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grote belangstelling gevolgd en was benieuwd hoe
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nu op het
grondvlak functioneert.

O

ppegaard vroeg een persoonlijke vriend – een PKN-predikant in de classis Doetinchem
– of hij daarvoor met enkele mensen
naar Genève wilde komen. Na enkele
maanden voorbereiding gingen we
met zeven PKN-leden op reis: vijf
predikanten, een diaken en een gemeentelid. Vier van ons waren van
hervormde komaf, drie kwamen er
uit lutherse gemeenten. Aangemelde
deelnemers van gereformeerde komaf
moesten door tijdgebrek afhaken.

Opmerkelijk

van hervormde gemeenten en gereformeerde kerken. Bovendien – zo
merkten we op – in plaatsen waar
wel een lutherse gemeente is, heeft
die er meestal voor gekozen zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven. Als
er in zulke plaatsen al contact is met
andere gemeenten die tot de PKN
behoren, is dat meestal een contact
tussen vertegenwoordigers van kerkenraden. In sommige gevallen zijn
er ook periodiek gemeenschappelijke
diensten, maar van een geloofsgesprek op plaatselijk niveau is nog
nauwelijks sprake.

Toekomst
Toen dwongen onze gesprekspartners
ons naar de toekomst te kijken.
Het aantal kerkleden daalt nog
steeds. Daardoor zullen vooral kleine
gemeenten in hun voortbestaan worden bedreigd en de meeste lutherse
gemeenten behoren tot die groep.
Het is dus te verwachten dat binnen
afzienbare tijd lutheranen deel uit
zullen maken van gemeenten die tot
nu toe alleen leden hebben van hervormde en gereformeerde herkomst.
De dringende vraag aan ons was: hoe
denken jullie daarmee om te zullen
gaan? Hoe denken jullie – lutheranen
– te verwoorden welke aspecten uit
jullie traditie belangrijk voor je zijn?
Hoe denken jullie niet-lutherse pastores om te gaan met zulke nieuwe
gemeenteleden? Welke mogelijkheden zien jullie om luthers erfgoed te
integreren in jullie nu nog hervormd/
gereformeerde gemeente?
Hierbij bleek dat men in Genève
weinig weet van de grote verscheidenheid aan types gemeenten binnen
de Protestantse Kerk in Nederland.
De Gereformeerde Bond kende men;
die heeft zich duidelijk geproﬁleerd.
Maar met het bestaan van andere
stromingen – van confessioneel tot
vrijzinnig, van hoogkerkelijk tot zeer
laagkerkelijk – binnen met name de
vroegere Nederlandse Hervormde
Kerk, leek men nauwelijks bekend.
Ook wist men niet dat in Nederland
veel lutheranen van hervormde of
gereformeerde komaf zijn en dat deze
mensen redenen hebben gehad om de
Hervormde Kerk of de Gereformeerde
Kerken te verlaten. Maar dit veranderde niets aan het advies dat men
ons gaf: ga op plaatselijk niveau met
elkaar in gesprek!
elkkwartaal

Lokaal gesprek
Veel lutherse gemeenten zijn te klein
geworden om op de middellange
termijn zelfstandig voort te kunnen gaan. Vaak gaat het daarbij om
streekgemeenten zodat het niet voor
de hand ligt dat alle leden zullen
meegaan als een lutherse gemeente
zich aansluit bij een PKN-gemeente
in de plaats waar het kerkgebouw
staat. Bereid je daarop voor! Bereid je
er als PKN-gemeente van hervormd/
gereformeerde herkomst op voor dat
je gemeenteleden uit de lutherse traditie in je midden krijgt. Verdiep je
in die traditie want anders kun je die
nieuwe gemeenteleden niet behoorlijk
ontvangen.
Lutheranen, bereid je voor op de toekomst. Hebben jullie tot nu toe vooral contact gehad op het niveau van
(vertegenwoordigers van) de kerkenraad, verbreed die contacten en doe
dat nu, want de tijd haalt jullie in!
Leer onder woorden te brengen wat
voor jullie belangrijk is in de kerk
en in je geloofsleven. Verdiep je ook
in wat je geloofsgenoten in de PKNgemeente in je woonplaats beweegt.
Waren jullie voordat je luthers werd
soms hervormd of gereformeerd,
besef dan dat sinds jullie vertrek uit
die kerk ook daar de tijd niet heeft
stilgestaan. We kregen het advies
thuis plannen uit te werken om zulke
contacten en gesprekken op gang te
brengen.

Verfrissend
Het was ﬁjn om drie dagen in Genève
te werken. Het was ﬁjn om nu eens
in internationaal verband te praten
over zaken waarover je in Nederland al zo vaak hebt vergaderd, dat
elk nieuw gesprek het risico in zich
draagt vooral tot herhaling van zetten te leiden. Leerzaam waren de vele
voorbeelden die ons werden voorgelegd van kerken uit verschillende
tradities die zich eerder hebben verenigd. Verhelderend was het om opnieuw te ontdekken dat de kerk van
Christus geen blanke kerk is, maar
eerder een zwarte. Verhelderend was
de ontmoeting met kerkleiders uit
Afrika waar men geen ontkerkelijking
kent. Zo vertelde dr. Noko, de secretaris-generaal van de LWF, dat het op
zijn thuisfront, Zimbabwe, een groot
probleem is voldoende middelen te
oktober 2006

vinden om nieuwe kerken te bouwen
voor de groeiende stroom gelovigen.
Verfrissend was het ook te merken
dat zaken, die in gesprekken in Nederland niet bij de ander lijken over
te komen, nu wel landden. Bijvoorbeeld: als je in Nederland opmerkt
dat de lutheranen deel uitmaken van
een grote katholieke Lutherse wereldkerk, krijg je vriendelijke maar vooral
vrijblijvende reacties. In Genève werd
zo’n opmerking onmiddellijk beaamd
door lutheranen uit Scandinavische
landen en Duitsland. Zij wezen er
ook op dat je het gebrek aan katholicisme bij kerken uit de hervormd/
gereformeerde traditie ook terugziet
aan hun participatie in internationale organen. Meer dan 95% van de
lutherse kerken is aangesloten bij de
LWF. Slechts 20% van de kerken uit
de hervormd/gereformeerde traditie
maakt deel uit van de WARC. Voor
de niet-lutheranen onder ons leek dit
een eye-opener.

Huiswerk
We hebben in Genève het dringende
advies gekregen om op plaatselijk niveau energie te steken in de toenadering tussen PKN-ers uit de hervormd/
gereformeerde traditie en PKN-ers
uit de lutherse traditie. Aan de top
van de kerk gaat het wel goed, maar
als er plaatselijk en regionaal weinig
gebeurt, komen de lutheranen in de
nabije toekomst in de knel en blijft
de lutherse inbreng beperkt tot de top
van de kerk. Voor veel lutheranen
kan dit inhouden dat ze zich moeten
bevrijden van het zelfgekozen isolement, dat ze niet mogen wachten tot
de laatste lutheraan het licht uit doet,
maar dat ze actief contact en gesprek
gaan zoeken.
Inmiddels is in de classis Doetinchem
een eerste stap gezet. Het moderamen
heeft alle gemeenten gevraagd te inventariseren welke leden een luthers
verleden hebben. In de lutherse gemeenten is de herkomst van de leden
vaak al wel bekend. Als tweede stap
wil men een plan maken om in het
kader van vorming en toerusting de
leden van de gemeenten in de classis
te informeren over de sterke punten
uit de twee tradities die in de PKN
zijn samengekomen.
Hans de Mol
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Nias, een smeltkroes
Met enige regelmaat vertelt
dominee Peter van Bruggen (van
oorsprong hervormd predikant)
in Elkkwartaal over zijn
ervaringen op het Indonesische
eiland Nias. Hij is uitgezonden
door Kerkinactie (en met steun
van het Luthers Genootschap
voor In- en Uitwendige Zending)
en werkt er als docent aan
de theologische hogeschool
Sundermann in Gunungsitola.
De hogeschool is onderdeel van
de protestantse kerk op Nias
en de Batu-eilanden. De kerk
is mede door inzet van lutherse
zendelingen uit Nederland
gesticht. Inmiddels is de kerk
zelfstandig en lid van de
Lutherse Wereldfederatie.

Kerks zijn ze wel op Nias, maar een reis over het
eiland maakt al snel duidelijk dat kerk-zijn hier zoveel
anders is dan het kerk-zijn in Nederland. Toch
moeten we voorzichtig zijn in het beoordelen en
inschatten van de kerkelijke situatie op het eiland,
want er is meer dan het oog kan zien.

I

n de hoofdstad Gunungsitoli alleen al zijn in elke straat of kampong wel kerkgebouwen. Soms
zichtbaar aanwezig in het straat
beeld, ook wel achteraf, klein en onopvallend. De meeste gemeenten zijn
wel familie van elkaar en zijn voort
gekomen uit eerdere afscheidingen en
scheuringen. Soms zijn er ook christelijke gemeenten van elders komen
overwaaien en hebben zich gevestigd
op het eiland. Naast de christelijke
gemeenschappen is de Islam aanwezig op het eiland, het aantal moskees
op Nias is echter op een hand te tellen. Islamieten hebben zich over het
algemeen gevestigd in de stad en
komen van buiten.

Veel overeenkomsten

Maar ze zijn toch Luthers op Nias?
Het is niet aan een calvinist daar een
antwoord op te geven. Men is in elk
geval niet gewoon daar een uitdrukkelijke mening aan te verbinden.
Zo zullen de meeste studenten aan
de STT wel zeggen ‘orang Luther’ te
zijn, maar zij zijn niet in staat aan te
geven wat dat betekent. Zij zijn niet
geoefend in het kritisch onderzoek
naar eigen identiteit en traditie. Dat
is jammer, want wie niet in staat is
de rijkdom van het lutheranisme te
benoemen is ook niet in staat deze te
bewaren. Het gevolg is vervlakking
van identiteit en verzwakking in het
christelijk getuigenis in de samenleving. Gelukkig wordt deze zorgelijke
ontwikkeling wel waargenomen
onder de studenten. De diverse sta-

Elke kerk heeft een eigen naam, afkortingen zijn hier favoriet; BNKP,
ONKP, BNKP-I, AMIN etc. Daarnaast
zijn ook pentacostal gemeenschappen
die een bijbelse naam hebben. Al die
namen die zo uitdrukkelijk van elkaar verschillen suggereren een eigen
identiteit en duidelijke signatuur.
Maar dit bewustzijn beperkt zich over
het algemeen tot het voeren van die
eigen naam. De diverse kerkgemeenschappen gebruiken vaak dezelfde
soort liturgie en zijn op eenzelfde
wijze georganiseerd. Ook wat betreft
prediking, spiritualiteit en belijden
zijn de inhoudelijke overeenkomsten
groot. Een westerling die hier zoekt
naar een uitgesproken identiteit zoekt
tevergeefs.

Kerkje op Nias

Peter van Bruggen
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gerapporten die we bespraken gaven
aan hoe de trend van kerkverlating
doorzet, charismatische invloeden
zijn sterk en de adat (leefregels en
traditie, red.) trekt aan de mensen.

Jongeren
Toch zijn het de jongeren die aanvoelen dat de kerk haar zoutende functie
in de maatschappij verwaarloost,.
Zij vragen om een duidelijke boodschap, zij willen toegerust worden en
zijn leergierig. Sommigen van deze
jongeren schrijven zich in bij de opleiding voor predikanten aan de STT
en zij zijn in staat scherp na te denken. Zij moeten nog voorzien worden
van alle middelen en mogelijkheden
waarmee ze zich kunnen verdiepen.
Hen moet toegang verleend worden
tot de schatten van zowel de gereformeerde als de lutherse traditie. In de
colleges die zij volgen proberen we
samen te zoeken en te speuren naar
een eigen identiteit die hen in staat
stelt om op grond van de Schrift en
het belijden van de kerk eigen inzichten en meningen te ontwikkelen.
Dat is een spannend proces waaraan
deze ‘orang Calvin’ veel vreugde aan
beleeft.

elkwartaal
Naar de kerk of niet…?
In normale tijden is het mijn gewoonte om regelmatig ter kerke te
gaan, maar helaas: mijn leven verloopt al meer dan vier jaar niet helemaal normaal, vooral dat ‘lopen’ niet.
Doordat ik een aantal heupoperaties
heb ondergaan is mijn mobiliteit
beperkt tot rondscharrelen in huis en
mijn kerkgang tot een paar keer per
jaar als iemand me meeneemt in de
auto. Ook dat meerijden is niet altijd
mogelijk vanwege mijn eigen situatie.
Nu kun je een kerkdienst via de radio
beluisteren of een TV-dienst proberen
mee te beleven, maar dat lukt mij
eigenlijk niet. Ik mis het samenzijn,
samen zingen en de rituelen van de
dienst. De aandacht verslapt; niet dat
dat in de kerk nooit gebeurt, maar nu
erger. Ik blijf er niet bij, kun je wel
zeggen. En vanuit de gewoonte wél
naar de kerk te gaan kom je vanzelf
terecht in een toestand waar het ook
gewoon is om níet naar de kerk te
gaan. Dat gebeurt zo maar, het sluipt
er zomaar in.
Dat betekent overigens niet dat ik
niet meelevend zou zijn. Door bezoe-

ken, telefoontjes etc. en door de paar
taken die ik heb in mijn gemeente
en die ik ook vanachter computer
wel kan regelen blijf ik toch betrokken en hopelijk komt er weer een tijd
dat ik ‘op eigen benen’ naar de kerk
kan gaan. In het begin van dit jaar
onderging ik binnen vijf weken tijd
twee heupoperaties, totaal tien weken
ziekenhuis. Nu kun je waarschijnlijk
wel in alle ziekenhuizen ’s zondags
een kerkdienst bijwonen. Dat kon in
‘mijn’ ziekenhuis ook. Daar door mijn
eigen conditie was dat eerst niet mogelijk, maar de laatste twee zondagen
die ik er doorbracht ging het weer
en werd ik door vrijwilligers in een
rolstoel naar de kerkzaal gebracht. De
diensten waren oecumenisch en in
de eerste dienst die ik bezocht ging
een gereformeerde predikant voor,
de vaste geestelijk verzorger van het
huis, zo las ik in de liturgie.
Het was een goede dienst, de liturgie
stond niet ver af van dat wat wij
gewend zijn, ook de dialoog tussen
voorganger en gemeente, alleen niet

in gezongen vorm. De liederen waren
voor een groot deel de liederen die
op die zondag waarschijnlijk in veel
protestantse kerken gezongen worden
en ik kon van harte meedoen. De volgende zondag was ik er ook nog en
toen was het een Rooms-katholieke
mis met eucharistieviering, waarbij
alleen de priester, de voorzanger en
de lectrice wijn kregen en de overige
parochianen alleen de ouwel. Een
deel van de mis was in het Latijn en
veel meezingen was er die keer niet
bij. In de eerste dienst waren er ongeveer tien patiënten, in de tweede
waren er twee. Verder wel een stuk
of tien, twaalf vrijwilligers, voor een
deel dezelfden in beide diensten. Een
soort vaste kleine gemeente leek het
waar men gasten, de patiënten dus,
heel hartelijk ontving. En zo was ik
toch deel van een gemeente tussen
Kerstmis en zondag 6 augustus, de
zondagen dat ik opgehaald werd en
een lutherse dienst kon bijwonen.
Tjally Everaarts-Bilyam

Communio-gedachte centraal op
LWF-vergaderingen in Lund
even in gemeenschap in de
wereld van vandaag’. Dat is
het thema van de Council-vergadering van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de consultatie van
kerkleiders die in maart 2007 in het
Zweedse Lund gehouden wordt. Parallel aan de vergaderingen lopen de
vieringen van het 60-jarig jubileum
van de Lutherse Wereldfederatie. 60
Jaar geleden werd de LWF in hetzelfde Lund opgericht.
De ‘council’, zeg maar de LWF-raad,
is een 49-koppige vergadering met
geestelijke en leken-vertegenwoordigers van lidkerken die steeds tijdens

‘L

de zesjaarlijkse Assemblee wordt gekozen. Het hoogste beleidsbepalende
orgaan van de LWF is die Assemblee.
De LWF-raad is het orgaan dat tussen
de Assemblees (periode van 6 jaar) de
lopende zaken van de LWF bestuurt.
De laatste LWF-raad was in september 2005 in Bethlehem en Jeruzalem.
Omdat in 2007 ook het 60-jarige
jubileum van de LWF is, is besloten
om tegelijk met de LWF-raad ook de
consultatie van kerkleiders te houden,
zodat zoveel mogelijk mensen mee
kunnen vieren.
De eerste LWF-Council werd in juli
1947 in Lund gehouden. Het thema

toen was: ’De lutherse kerk in de
wereld van vandaag’. De Zweedse
kerk is met bijna
zeven miljoen
leden de grootste lidkerk van
de LWF. De
bijeenkomsten worden
in 2007
gehouden van
20-27
maart.

elkkwartaal

oktober 2006

11

kriskraskort
Uit AMSTERDAM valt te melden dat
men in juni afscheid heeft genomen
van de Kapel op de Dijk, dat gebeurde uiteraard met gemengde gevoelens, afscheid doet altijd pijn. Maar
zo werd in de overweging tijdens de
afscheidsdienst gezegd: ‘Niemand kan
ons afnemen wat wij in al deze jaren
hebben ervaren aan liefde, bemoediging en troost.’ Het grootste deel van
de inventaris zal naar andere lutherse
kerken en instellingen gaan zodat er
geen kapitaalvernietiging plaatsheeft.
Vanaf 1 september zal er echter in
de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
elke zondag weer een dienst zijn. De
kerk aan het Spui is aangewezen als
hoofdlocatie van de gemeente en als
zodanig valt daar ook het zwaartepunt van een aantal nieuwe activiteiten die te maken hebben met de
proﬁlering van de gemeente. In dit
jaar bijvoorbeeld de activiteiten die
te maken hebben met het Rembrandtjaar, al is hij daar niet begraven: hij
komt tot leven op het Spui.

Kapel op de Dijk te Amsterdam.
In het afgelopen voorjaar bestond de
‘Ceciliënhof’, het gebouw naast de
kerk van TIEL waar na (en ook wel
voor) de dienst kofﬁe wordt gedronken en waar de overige activiteiten
van de gemeente plaatsvinden, 25
jaar. Het centrum wordt gerund door
vrijwilligers waaronder nog steeds
een aantal wat al vanaf de beginjaren meedoet. De kerkenraad bood de
vrijwilligers naar aanleiding van dit
jubileum een verrassingstocht aan,
elkkwartaal

begonnen werd met een bustocht en
daarna een boottocht van ongeveer
anderhalf uur over de Maas. Daarna
volgde nog een borrel en een heerlijk steengrill-diner. Uit dit gebaar
van de kerkenraad spraak uiteraard
de waardering voor het werk van de
vrijwilligers en dankbaarheid heerste
dus alom.
In LEEUWARDEN werd deze zomer
tijdens de schoolvakantie een zogeheten ‘zomerschool’ georganiseerd
onder de titel ‘De stad is zo gek nog
niet’. Dit gebeurde vanuit de lutherse
kerk, de deelnemertjes (tussen de 6
en de 11 jaar) kwamen niet uit de
eigen gelederen maar waren voor
een deel kansarme kinderen ergens
uit de stad. Elke dag werd begonnen
met het aansteken van de Paaskaars
in de kerk en een moment van bezinning. De kinderen beleefden aspecten
van muziek, ze bezochten musea en
speelden in de tuin achter de kerk.
Het was voor degenen die de zomerschool leidden en begeleidden en ook
voor de kinderen een uiterst plezierige en succesvolle beleving. De hoop
bestaat dat de kinderen ook weer
zullen komen voor de maandelijkse
vieringen die op zaterdagmiddag in
de kerk gehouden worden.
Tevens een bericht voor OUD-LEEUWARDERS: op de 1e zaterdag van
september in 2007 wordt een reünie
gehouden voor allen die nu of in
vroeger jaren activiteiten bezoeken
dan wel bezochten in de lutherse kerk
aan de Nieuwe Oosterstraat. Hetzij als
koorlid, als bezoeker van de jeugdclub Ulaham, als zondagsschoolkind
etc., men hoopt vele bekenden te
ontmoeten. Hoort u daar ook bij?
Meldt u aan bij Alie Bos,
via henk-alie349@hotmail.com
of via (0512) 53 02 72.
In ENKHUIZEN vond een interview
met de gemeente plaats voor een
plaatselijk verschijnend orgaan. De
vraag was ‘Wat is het geheim van
deze kleine gemeente?’ Daarbij werd
de hulp van de hele gemeente ingeroepen en als antwoorden kwamen
daarop binnen zaken als: Vriendelijkoktober 2006

heid, hartelijkheid, intimiteit, belangstelling voor elkaar in goede en zgn.
slechte dagen. Iedereen hoort erbij, je
mag jezelf zijn. Kleinschaligheid kan
ook positief werken zo blijkt wel. De
uitnodiging voor het H. Avondmaal
‘Ook voor u is de Tafel gereed’ wordt
steeds weer als ontroerend ervaren.
Een jongere in de gemeente schreef:
‘Men respecteert elkaar, ook al heb je
een andere mening over het geloof.
Je mag je eigen mening hebben en
zoveel vragen stellen als je maar wilt.
Niets moet, alles mag.’
De lutherse gemeente van DOESBURG
nodigde gemeenteleden uit om op
drie avonden in september in gesprek
te komen met de drie geloofsrichtingen: het Jodendom, het Christendom en de Islam, al deze richtingen
kennen in hun religieuze traditie de
ﬁguur van Abraham. De avonden
werden gehouden in de Antoniuskapel onder leiding van de eigen
predikante maar voor de speciﬁeke
aspecten van de avonden waren
specialisten uitgenodigd om uitleg te
geven.
Het Bätzorgel
in de kerk van
WOERDEN
viert dit jaar
zijn 160e verjaardag. Het
orgel was een
cadeau van de
kerkenraad voor de gemeente vanwege het 200-jarig bestaan van deze
oudste lutherse gemeente in ons land.
In de maand september werd stilgestaan bij deze verjaardag. Op zondag
10 september was er tussen 13.30 en
15.30 uur een ‘Open Orgel’, behalve
de bezichtiging van het inwendige
orgel werd er ook een ﬁlm vertoond
over de bouw van een orgel. Verder
waren er uiteraard diverse concerten
te beluisteren.
In mei werd in EDE een gemeenteavond gehouden over het beleidsplan: twee A-viertjes waren niet voldoende om het hele plan op kwijt te
kunnen, het waren zelfs acht velletjes
met een brede marge: er kon nog veel
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bijgeschreven worden. De gemeente
zoekt naar wegen om samen met
andere kerken ter plaatse samen te
werken en naar wegen om elkaar beter te leren kennen. De Edese opbouw
van de wijken maakt dat werk niet
gemakkelijk; de lutheranen wonen
ook daar wijd verspreid en mensen in
Veenendaal, Barneveld of Wageningen liggen eigenlijk buiten het bereik
van de partnerkerken. De pastorale
zorg, de algemene kerkenraad en de
structuur van de kerken zullen in de
komende tijd nader aan de orde moeten komen. Het typisch-lutherse, wat
niet zo één-twee-drie in woorden is
te vatten overigens, mag zeker niet
verloren gaan.
In menig Luthers gemeenteblad verschijnen steeds weer berichten die
te maken hebben met de muziek in
de kerk. Zo ook in GRONINGEN. De
Stichting Vrienden Lutherse Kerk
Groningen is weer van plan om in
samenwerking met overige orgelconcertorganisatoren gedurende maanden oktober 2006 t/m april 2007 een
serie ‘Orgel-Anders’-concerten te
organiseren. Het karakter van het in
de lutherse kerk aanwezige orgel met
zijn bijzondere laat 19e eeuwse klank
dwingt de concertgevers tot speciﬁeke orgelmuziek (en kunsten eromheen) die in Groningen niet eerder of
al heel lang geleden ten gehore (of te
zien) zijn geweest. Dit seizoen combineert men orgel met poëzie, orgel
met lichteffecten, orgel met zang en
orgel met jazz.

wordt ‘wat is heilig in de kerk?’, dan
kun je zeggen: het altaar is heilig.
Daar klos je niet zomaar over heen.
Daar zet je niet zomaar stoelen en
tafels op. Maar als er een concert is?
Overal jassen en tassen, vioolkisten,
zakjes met boterhammen en ﬂesjes
water. Ook in Nijmegen. Boven op
de altaartafel. Is die tafel dan heilig?
Het is toch een gewone tafel? Nee,
toch niet. Hij wordt voor speciale
dingen gebruikt. Voor de viering van
het Heilig Avondmaal. Niet zomaar
een stukje brood en een slokje wijn.
Door de woorden die daarbij gesproken worden en doordat we daarbij de
Heer gedenken wordt het samenzijn
bij het Avondmaal heilig: het Heilig
Avondmaal.
Een bijzonder initiatief in DELFT en
wel een praathuis aan het Noordeinde
4, het adres van de lutherse kerk. Het
gaat om een project van het Gilde
Delft afdeling Samenspraak waarbij
Nederlandstalige 50-plussers hun anderstalige medeburgers helpen beter
Nederlands te leen spreken. Op een
woensdagavond in september opende
de lutherse gemeente haar deuren
voor een ‘praatavond’, want: hoe leer
je het beste een nieuwe taal? Door
veel te praten, maar als nieuwkomer
in een land heb je niet altijd meteen
gespreksgenoten. Daarom deze gemeenteactiviteit waar allen toe uitgenodigd waren. ‘Gezelligheid, is er een
meer Hollands woord denkbaar? Met
uw komst helpt u die ander die graag

zijn of jaar Nederlands wil oefenen
met een echte Delftenaar.’ Uiteraard
stond de kofﬁe klaar.
Een geheel vernieuwde Gemeentebrief uit BREDA viel in de bus.
Voorheen een in de lengte gevouwen
A-viertje met wat mededelingen, nu
een fraai uitgevoerd boekje met al
het nieuws uit de gemeente. Zo werd
gemeld dat op zondag 10 september
de startzondag gevierd werd met een
programma in drie delen: om te beginnen een korte dienst op de gewone
tijd met aansluitend kofﬁe etc. Daarna werd er gewerkt rond het thema
‘Levensverhalen gestalte geven: de
‘mooie-dingen-doos’, een ieder werd
uitgenodigd één of meer voorwerpen
uit zijn of haar leven mee te brengen
die voor hen een speciale betekenis
hebben – en die niet groter mochten
zijn dan 13x18 cm want anders zouden ze niet in de doos passen. Het
was de bedoeling dat groot en klein
elkaar verhalen uit hun leven zouden
vertellen die te maken hadden met de
meegebrachte dingen en die samen
in die doos terecht zouden komen.
Uiteraard werd er samen geluncht en
daarna konden zij die nog zin hadden, af reizen naar Safaripark De
Beekse Bergen waar men wandelend,
op de boot of met de bus deze speciﬁeke dierentuin kon ontdekken.
In ZWOLLE functioneert een ‘gebedskring’, elke dinsdagavond komt men
samen thuis bij een gemeentelid om
samen te bidden voor speciale intenties. Voor deze kring ligt er in de
kerk altijd een intentieboek. De kring
nodigt iedereen uit om er vooral gebruik van te maken. Het boek wordt
namelijk nauwelijks gebruikt en de
leden van de kring kunnen zich niet
voorstellen dat er niets meer te bidden valt. De intenties kunnen anoniem geplaatst worden als men dat
liever heeft. De kring staat midden
in de gemeente en midden in de wereld. Gebeden zijn geen tovermiddel,
maar men heeft verschillende keren
ervaren dat de kracht van het gebed
groot is.

Gelezen in De Lutherroos, het blad
van NIJMEGEN. Wat is heilig? Dat
kunnen veel dingen zijn in iemands
persoonlijk leven, maar als gevraagd

Lutherse Kerk Delft

Tjally Everaarts-Bilyam
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Salzburgse lutheranen
in Zeeland
Kees de Kruijter schreef een prachtig boek over Salzburgse vluchtelingen, die in de achttiende eeuw naar
Zeeland emigreerden. Hij bestudeerde hun herkomst,
hun reis naar Zeeuws-Vlaanderen en hoe zij daar werden opgevangen. In deze bijdrage vertelt hij kort waar
het boek over gaat.

D

e aartsbisschoppen van Salzburg deden vanaf het begin
zestiende eeuw verwoede pogingen om de protestantse godsdienst
te weren. Ze wilden zodoende hun
land, waarover zij ook de wereldlijke
macht uitoefenden, zuiver katholiek
houden. Op grond van de godsdienstvrede van Westfalen (1648) hadden
de kerkelijke vorsten het recht aan
hun zijde, maar in de uitoefening
daarvan traden sommigen heel hard
op. De zwaarste vervolging vond
omstreeks 1732 plaats ten tijde van
vorstbisschop Leopold Anton von
Firmian (1727-1744). Hij stelde de
protestanten, meest aanhangers van
de Augsburgse Confessie, voor de
keus om terug te keren tot de katho-

lieke kerk of het land te verlaten. Op
31 oktober 1731 ondertekende hij het
beruchte emigratiebevel met als gevolg dat ongeveer 20.000 protestantse inwoners het land Salzburg moesten verlaten. De godsdienstcrisis in
Salzburg viel samen met het kolonisatieprogramma van koning Frederik
Willem I van Pruisen, die de vervolgde lutheranen uitnodigde om zich te
vestigen in de onbevolkte streken van
Oost-Pruisen, onder andere in Litouwen. Hij stuurde zelfs commissarissen
naar Beieren en Württemberg om de
vluchtelingen daar op te vangen en
naar zijn land te begeleiden. De Pruisische koning hoopte dat ook andere
protestantse landen zijn voorbeeld
zouden volgen.

In ons land, toen de Republiek van de
Verenigde Provinciën geheten, ging
het eerste initiatief uit van de drie
Walcherse steden Middelburg, Veere
en Vlissingen. Zij besloten 350 tot
400 vervolgde protestanten uit het
aartsbisdom Salzburg op te nemen
om in de landbouw te werk te stellen.
Met instemming van de lutherse
kerkenraad van Middelburg werden twee lutheranen, ds. Johannes
Nicolaus Treijtel en diaken Johan
Hendrik Röscher, naar Duitsland gestuurd om Salzburgse emigranten, die

Het Vrije van Sluis (het huidige WestZeeuws-Vlaanderen) toonde ook
belangstelling voor het opnemen van
emigranten uit Salzburg. Dit gebied
was in voorgaande decennia door
slechte economische omstandigheden
enkele duizenden inwoners kwijtgeraakt. Men had dringend behoefte
aan nieuwe inwoners, vooral arbeidskrachten in de landbouw. In de zomer
van 1732 liet het schepencollege bij
de polders en dorpsbesturen inventariseren hoeveel Salzburgers er geplaatst konden worden. Het resultaat
was overweldigend: men was bereid
driehonderd gezinnen op te nemen.
Het bestuur schakelde de StatenGeneraal in, die vervolgens Marinus
Gallieris, hun gezant bij de rijksdag
in Regensburg, opdracht gaven vervolgde Salzburgers aan te trekken
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Zeeuwse interesse

De oude lutherse kerk in Middelburg,
voor 1742.
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op weg waren naar Oost-Pruisen, te
interesseren voor vestiging op Walcheren. De afgevaardigden kregen
strikte voorwaarden mee: geïnteresseerden moesten in eigen onderhoud
kunnen voorzien. Jongeren mochten
alleen in gezinsverband worden
meegenomen en ouderen boven
vijfenveertig jaar werden niet toegelaten. De steden zochten bekwame
arbeidskrachten voor de landbouw.
Als gevolg van deze scherpe criteria
lukte het slechts negenenvijftig Salzburgers aan te trekken. Zij kwamen
op 7 oktober 1732 in Middelburg aan
en werden hartelijk ontvangen in de
oude lutherse kerk. De meesten werden vrijwel direct opgenomen in het
lidmatenregister. De groep Salzburgers vormde een kleine minderheid
op het eiland Walcheren, hun namen
werden snel vernederlandst. Na ongeveer dertig jaar waren de meeste
verschillen tussen de nieuwkomers en
de autochtone bevolking verdwenen.
Mede dankzij de aanwezigheid van
een lutherse gemeente is de integratie
goed verlopen.

voor het Vrije van Sluis. Gallieris
wist een overeenkomst te sluiten met
de bewoners van de Dürrnberg bij
Hallein. Het waren meest mijnwerkers, van wie een aantal naast hun
werk in de zoutmijn ook werkzaam
was in eigen boerenbedrijfjes met
wat landbouw en veeteelt. Na een
moeizame reis van honderd dagen
in de winter van 1732/1733 kwamen
de nieuwe inwoners op 9 maart 1733
aan in Nieuwerhaven ten oosten van
Breskens.

Ontevredenheid
Na de verdeling van de immigranten over de dorpen en polders van
het Vrije van Sluis ontstond al direct grote ontevredenheid onder de
nieuwkomers, omdat velen werden
ondergebracht in oude vervallen huizen, stallen en Vlaamse keten waar
in de zomermaanden de seizoenarbeiders uit Vlaanderen verbleven.
Veel nieuwkomers werden vanaf het
begin gedwongen in eigen onderhoud
te voorzien. Naar hun mening was
dit niet in overeenstemming met de
gemaakte afspraken. De omschakeling naar de akkerbouw in het vlakke
polderland bleek erg groot te zijn,
mede veroorzaakt door het taalprobleem. De inwoners konden de immigranten niet verstaan, laat staan
hen het boerenwerk leren. Doordat

Monument in de buurtschap Nummer Eén
ten oosten van Breskens op de plaats waar
vroeger Nieuwerhaven lag, ter herinnering
aan de aankomst van de SalzburgDürrnbergse immigranten in het Vrije van
Sluis. Dit monument (maker: Omer Giellet)
is in 1973 geplaatst en rond 1996 verloren
gegaan. Het nieuwe monument is
afgebeeld in het vorige nummer van
Elkkwartaal, jaargang 6, nr. 2
(juni 2006), p. 6.
elkkwartaal

de Salzburgers niet direct in de landbouw konden worden ingezet, waren
ook de ingezetenen teleurgesteld. Bovendien viel de samenstelling van de
groep nieuwkomers erg tegen: onder
hen waren vrij veel ambachtslieden,
waaraan men geen behoefte had. Ook
waren er veel jonge kinderen en ouderen boven de vijftig jaar, die niet in
staat waren boerenarbeid te verrichten. En dan waren er ook nog de onwilligen, die de eerste maanden niet
wilden werken, omdat zij op grond
van de gesloten overeenkomst recht
meenden te hebben op gratis onderhoud en huisvesting. Toen in augustus de beruchte Zeeuwse koorts kwam
opzetten, die tot en met november
1733 meer dan 100 slachtoffers
maakte, hielden veel Salzburgers het
voor gezien. Zij verlieten het Vrije
van Sluis om zich elders te vestigen.
Velen trokken eerst naar Frankfort
aan de Main om van daaruit verder
te zien. Eind december 1733 waren
nog slechts 224 immigranten over.
Onder leiding van hun meegekomen
predikant, Johann Gottlob Fischer,
stichtten de overgebleven Salzburgse
immigranten op 7 maart 1734 een
lutherse gemeente in Groede. Vanaf
die tijd bood de Amsterdamse lutherse gemeente structureel steun.
Met de opbrengst van een in het
najaar van 1733 gehouden collecte
leverde de Amsterdamse kerkenraad
een bijdrage aan de integratie van
de overgebleven nieuwkomers. Voor
degenen die geschikt waren voor de
landbouw was men bereid een stuk
land met een woning te kopen. De
ambachtslieden kwamen in aanmerking voor een woning. Aan de inzet
van de Amsterdamse lutheranen is
het te danken dat er nog iets terecht
is gekomen van de immigratie in het
Vrije van Sluis. In januari 1735 kocht
oktober 2006

De lutherse kerk in de Molenstraat te
Groede. Prentbriefkaart eind
19e eeuw.
de Amsterdamse kerkenraad een huis
in de Molenstraat in Groede, dat gebruikt zou kunnen worden als huiskerk voor de immigranten. Omdat de
Raad van State geen toestemming gaf
het pand voor het beoogde doel te
gebruiken, mocht de predikant Fischer er gaan wonen. Pas jaren later
kreeg luthers Amsterdam toestemming een kerk voor de immigrantengemeente te bouwen. De nieuwe
kerk werd op 1 september 1743
ingewijd. Intussen had de Amsterdamse lutherse kerkenraad een fonds
ingesteld voor blijvende steun aan
de immigrantengemeente: het Fonds
Cadzand, dat beheerd werd door een
commissie, ofﬁcieel geheten de ‘Commissarissen van de zaken rakende de
Saltzburg-Dürrnbergse emigranten in
de landen van Cadzant’. De commissie en het fonds hebben van 1739 tot
1963 bestaan met als doel de lutherse
gemeente van Groede met raad en
daad bij te staan.
Kees de Kruijter
Het boek verscheen onder de titel:
Salzburgse vluchtelingen in Zeeland. Immigratie en integratie in
de achttiende eeuw.
De presentatie vond plaats op 8
september tijdens een door ruim
200 mensen bezocht symposium
in de Oude Lutherse Kerk aan het
Spui te Amsterdam. Het is een
uitgave van ‘De Koperen Tuin’ in
Goes i. s. m. de SLUB te Den Haag.
Omvang: 495 pagina’s, 143 illustraties. Met bijlagen, onder meer
lijsten van immigranten.
Prijs: ` 30,-.

15

Hugo Distlers
‘Totentanz’ in Arnhem
D

e ‘Totentanz’ van Hugo Distler
wordt op zondag 29 oktober
tijdens de kerkdienst van 10.30
uur in de Lutherse Kerk in Arnhem
uitgevoerd. Dit aangrijpende werk
bestaat uit veertien korte koormotetten en dertien gesproken dialogen.
De motetteksten zijn van de mysticus
Angelus Silesius, de dialogen zijn
door Johannes Klöcking geschreven
naar de oorspronkelijke niederdeutsche teksten uit de Lübecker Totentanz.
De ontroerende motetten worden
gezongen door het vokaal ensemble
‘Enchanté’, de zeer aansprekende dialogen zullen door ds. Klaas Touwen
worden gedeclameerd.

Inhoud
Over de inhoud van het stuk schreef
Walter Wolvekamp het volgende.
Wie van oude kerken houdt en van
de noord Duitse baksteengotiek zou
een keer naar Lübeck moeten reizen.
Al vanaf enige afstand ziet men het
proﬁel van de oude stad met zijn
rijke pracht aan torens. Dichterbij
gekomen ontdekt men behalve de vijf
historische kerken een monumentale
stadspoort, een stadhuis dat er wezen
mag, het middeleeuwse HeiligenGeist-Hospital, een laat-gotisch gildehuis van de scheepvaarders en het
barokke ‘Buddenbrook-Haus’ (voormalig bezit van de familie Mann).
De stad was ooit de belangrijkste
handelsstad van Noord Europa, kreeg
de status van vrije rijksstad en nam
in de 14e eeuw het initiatief tot het
verbond van Hanzesteden.
Van de vijf oude kerken zijn de belangrijkste de Dom met zijn triomfkruis (1477) waarin vierenzeventig in
hout gesneden beelden zijn gevat, de
Jakobikirche met zijn historische orgels waarvan vooral het kleinste een
juweel is en de Marienkirche. Deze
elkkwartaal

laatste kerk speelt in de muziekgeschiedenis een grote rol o.a. omdat de
jonge Bach daar de oude Buxtehude
ontmoette.
Tijdens het bombardement op Palmzondag 1942 gingen vele kerkschatten van de Marienkirche verloren,
zoals het oude Buxtehude-orgel en
de Totentanz uit 1463, een macabere
voorstelling over de macht van de
dood waarin personen van elke rang
en stand samen met ﬁguren die de
dood voorstellen een reidans vormen.
De afbeeldingen waren voorzien van
onderteksten op rijm. Dodendansen
ontstonden vooral na pestepidemieën
en men vindt ze verspreid over heel
Europa. Veel componisten hebben
zich door het thema laten inspireren. Een vroegmoderne versie - en
daarover gaat het in deze toelichting
- werd gecomponeerd door Hugo
Distler (1908-1942).
Distler, die in de jaren dertig als organist verbonden was aan de Jakobikirche in Lübeck, werd in kringen
van Lutherse kerkmuziek beschouwd
als vernieuwend en inspirerend. De
nazi-staat veroordeelde echter zijn
muziek als ‘entartete Kunst’. De zeer
gevoelige componist maakte daarop
een einde aan zijn leven. Distler vond
inspiratie voor de Totentanz in de
naburige Marienkirche en in de 16e
eeuwse ‘Sprüche von Leben und Tod’
van Leonhard Lechner.

Veertien motetten
Hugo Distlers compositie bestaat uit
een opeenvolging van veertien kleine
koormotetten die afgewisseld worden
met dertien gedeclameerde dialogen
tussen de stervenden en de dood. De
teksten van de motetten zijn gebaseerd op ‘der Cherubinische Wandersmann’, een serie verzen van de mysticus Johann Schefﬂer (1624-1677),
beter bekend als Angelus Silesius.
oktober 2006

Deze teksten zijn geschreven in een
diepzinnige en vaak symbolische taal.
De declamaties zijn van de hand van
Johannes Klöcking en vinden hun
oorsprong in de nederduitse verzen
van de Lübecker Totentanz.
Deze ondubbelzinnige teksten richten
zich tot het volk. Zij zijn plastisch en
dramatisch, soms vermakelijk maar
vaak ernstig, soms deemoedig dan
weer arrogant of sarcastisch. Dankzij
de sterke verwantschap met het Nederlands zijn de teksten voor ons heel
goed te verstaan.

Schoonheid en vergankelijkheid
Het poëtische gehalte van de gezongen teksten van Angelus Silesius is
anders, beschouwender, zoals nr. 5
Dein bester Freund, dein Leib, der
ist dein ärgster Feind, er bind’t und
hält dich auf, dein bester Freund, so
gut er’s immer meint. Hierbij stond
Distler het naakte vrouwenbeeld voor
ogen van de Sebalduskirche in Neurenberg: van voren gezien is het een
schoonheid, aan de achterkant een
door slangen en wormen aangevreten
symbool van de vergankelijkheid.
In de motetten moet men de betekenis van ieder woord wegen, want de
achterliggende gedachten zijn veelomvattend. Dat was een kolfje naar
de hand van Hugo Distler! Hij, die
zich had afgewend van de overdaad
van de romantiek, zonder het atonale
spoor van Schönberg en Webern te
willen volgen, had een eigen techniek
ontwikkeld die ten dele berustte op
de vroeg-barokke kunst van Schein
en Schütz. Hij stelde de betekenis van
het woord centraal en volgde met
grote precisie het tekstritme, wat de
verstaanbaarheid ten goede kwam,
ook in de polyfone delen.
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Studiedag Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Op zaterdagmiddag 7 oktober
zal ter gelegenheid van het 60jarig jubileum van de Lutherse
Werkgroep voor Kerkmuziek een
studiemiddag worden gehouden
in de Lutherse Kerk in Woerden
(Jan de Bakkerstraat 11). Dr. Dick
Akerboom zal een referaat houden
over de ‘Formula Missae’ en de

‘Deutsche Messe’ van Maarten Luther,
met als ondertitel ‘Hoe vernieuwend
was Luther?’
Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met
kofﬁe en thee, na de opening zal
het Luthers Projectkoor o.l.v. Hans
Jansen en organist Jeroen de Haan
een kort concert verzorgen met o.a.
muziek van Ludwig Senﬂ, Johann

Walter, Gallus Dressler en Melchior
Franck. Tijdens het referaat van
Dr. Dick Akerboom zal het Luthers
Projectkoor ter illustratie levende
muziekvoorbeelden geven. In de
Vesper zal muziek klinken van o.a.
Leonhard Lechner en Ernst Pepping. De middag wordt besloten
met een feestelijke receptie.

Meditatieweekeinde op Hoekelum
Het jaarlijkse meditatieweekeinde
zal van 17 t/m 19 november 2006
plaatsvinden in het luthers buitencentrum Hoekelum in Ede. Het is een
enerverend jaar. De inspirator van het
weekeinde, Jan Happee, is ons ontvallen. Het was zijn grote wens dat
de weekeinden doorgang zouden vinden. Indachtig zijn raadgevingen van
de laatste jaren ontstond het thema
voor dit weekend: Met brandend hart
opnieuw op weg. Lucas 24: 13 – 33

over de Emmausgangers.
Rondom dit thema doen we meditatieoefeningen, gebruiken allerlei
creatieve werkvormen, zoeken de
stilte op en komen weer bij elkaar
terug om onze ervaringen uit te wisselen. Bij de vieringen zullen we veel
zingen, onder meer Taizé-liederen.
Er is vanzelf ook tijd en ruimte voor
persoonlijke bezinning en rust. De
herfstkleuren van Hoekelum nodigen
uit tot wandelen in het bos. Door dit

alles hopen we in deze dagen dichter bij onszelf, bij elkaar en bij God
te komen om nieuwe energie op te
doen.
Het weekeinde wordt geleid door
Erwin de Fouw, Maria Pﬁrrmann,
Anneke Hoppener en Miep Monsees.
Informatie en opgave: Miep Monsees,
Laan van Osnabrück 34, 2034 TD
Haarlem. Tel. (023) 533 60 89,
e-mail: m.monsees@12move.nl

Aanbieding voor lezers van Elkkwartaal
(Zie pag.7)

elkkwartaal

BESTELBON CD ‘REQUIEM’ van HANS JANSEN
Sturen naar:
Stichting Haagse Kerkmuziekevenementen, p/a Hulkwerf 9, 2725 DT ZOETERMEER
Of: inleveren bij presentatieconcert, 25 november 2006, Kloosterkerk, Den Haag
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
CD wordt toegestuurd als de betaling van 14,45 (12,50 voor cd, 1,95 verzendkosten)
binnen is op girorekening 1968904, tnv H.J.C. Hermans, Zoetermeer
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Lezers van
Elkkwartaal
kunnen de CD
met het Requiem
van Hans
Jansen tegen de
speciale prijs
van ` 12,50
verkrijgen door:
a. Bestelling door de bon hiernaast
in te vullen en op te sturen naar de
Stichting Haagse Kerkmuziekevenementen, p/a Hulkwerf 9, 2725 DT
Zoetermeer. Wanneer u gelijktijdig
een bedrag van ` 14,45 (` 12,50 voor
de CD en ` 1,95 verzendkosten)
overmaakt naar girorekening
196 89 04 t.n.v. H.J.C. Hermans te
Zoetermeer, dan krijgt u de CD na het
presentatieconcert toegezonden.
b. Inlevering van de bon bij aankoop
van de CD tijdens het
presentatieconcert.

Geschiedenis Rotterdams hofje:

Wie was Gerrit de Koker?
In het voorjaar verscheen een boek over het Rotterdamse Hofje van Gerrit de Koker. Dit hofje wordt al
ruim twee eeuwen bestuurd door remonstrantse en
lutherse regenten en staat nog altijd vrij van kerk en
staat. De samensteller geeft hieronder een paar im-

Het nieuwe Hof

pressies over de inhoud van zijn boek.

Het testament beschrijft dat op het
Hof onderdak moest zijn voor tachtig
personen. De enige man was de conciërge. De dames zijn ongetrouwde
vrouwen (vrijsters) of weduwen tussen de 45 en 65 jaar. Collegianten,
Remonstranten en Lutheranen waren
van een zekere voorrang verzekerd.
Ook wordt beschreven dat men mocht
bijverdienen, de gewezen naaisters
en diensters konden dat kennelijk wel
aan.
Opvallend is het slotartikel. Aanvankelijk mochten bijna alle gezindten
in het Hof wonen, behalve rooms-katholieken. Later laat hij dat aan de regenten over. Het aanvankelijk uitsluiten van rooms-katholieke inwoonsters is wellicht te verklaren vanuit
zijn Rijnsburgse achtergrond. Een
groepering die grote vragen had ten
aanzien van de toenmalige RoomsKatholieke Kerk. Wat denkt u ervan:
lijkt Gerrit een kind van zijn tijd, dat
soms met het hoofd en soms met het
hart beslissingen moest nemen?

I

n de tweede helft van de 18e
eeuw was Gerrit de Koker een bijzondere Rotterdamse persoonlijkheid. Zijn ouders lieten hem bij hun
overlijden al een fortuin na en zijn
eigen bezit omvatte ook al een half
miljoen gulden. Hij dreef wat wij nu
een groothandel in zuivelproducten
zouden noemen, later zei men: van
rotte kaas en slecht gewicht, is het
Hofje van Gerrit de Koker gesticht.
Gerrit de Koker behoorde tot de Collegianten of Rijnsburgse wederdopers. Hij had daar zelfs een leidende
rol. Met de woorden van die tijd
gezegd: men stond de vrijheid van
denken voor en beoefende christelijke vroomheid en praktische liefde.
Elementen die mede verklaren hoe

Gerrit de Koker tot de stichting van
een hofje zou komen en waarom hij
regenten koos uit twee minderheidskerken?

Voorwaarden tot wonen
Dit hofje, een van de weinige in Rotterdam, wordt zijn erfgenaam en in
de stukken lezen we dat de nalatenschap van Gerrit zeer omvangrijk is.
Er is een keur aan waardepapieren,
serviezen, luxe meubels, kleding,
huizen enzovoort. Van de edelmetalen voorwerpen staan onder meer een
gouden zakhorloge, zilveren bestek,
diverse medailles, een zilveren leesglas, een bijbel met zilveren sloten
en een zilveren kurkentrekker opgetekend.

Hof in de stad
Gerrit de Koker kocht het terrein van
linnenblekerij, de Gekroonde Hen,
aan de Goudse Singel. Daar verrijst
een eenvoudig Hof met in het midden
een binnenplaats met tuin. Middenin
in die tuin stond een monumentale
pomp met banken. Eenmaal geplaatst
genoot men van een vrije woning en
vrije geneeskundige behandelingen
en in de wintermaanden vergoeding voor brandstoffen. De vrijheid

Het Oude Hof
elkkwartaal
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voor de inwoonsters was groot: tot
’s avonds tien uur kon men thuis
komen. Tenzij bijvoorbeeld krankzinnigheid optrad was men er zeker van
tot het levenseinde op het hof te kunnen blijven wonen.
De toelage die de inwoonsters kregen,
aanvankelijk negentig cent per week,
was niet gering in vergelijking met
anderen, met inachtneming het vrije
wonen. Men had ongeveer evenveel
koopkracht als een lid van een gezin
van een metselaar of een timmerman.
Lang kon het testament/reglement
van Gerrit ongewijzigd gehandhaafd
blijven.
De eisen van de woningwet zouden
ook voor het Hof moeten gaan gelden en dat betekende onder meer het
aanbrengen van 37 toiletten en 72
gootstenen. Verbouw werd in 1906
uiteindelijk nieuwbouw en nieuw was
dat men zich aan de straatkant niet
alleen met de gevel wilde presenteren
aan de stad. De regenten stellen dat
men met dezelfde gordijnen achter
alle ramen een mooi beeld naar buiten toe geeft. Twee dames ontvingen
een vergoeding voor het verzorgen
hiervan, want minstens eenmaal per
jaar gordijnenwassen vonden de heren regenten toch wel een noodzaak.
De intrede van de moderne tijden
ging stapsgewijze voort. In 1929
werd, na omzichtig informeren, een
twaalftal warmwaterstoven aangeschaft. Enige jaren later maakte de
aanschaf van radio’s de tongen goed
los. Een van de inwoonsters had er
een gekregen en men wist met deze
situatie niet om te gaan. Ondanks
protesten van haar zoon moest ze
het apparaat weg laten halen, in ieder geval tot er een bestuursbesluit
gevallen was. De regenten peilden
hetgeen wat zij noemden ‘wat de
radiobegeerten’ waren. Van de 72
bewoonsters wilden 58 wel een radio!
Een paar maanden later bedankte
men het bestuur; want ‘zo is er altijd
muziek in huis!’.
Na de brand van de meidagen 1940
en de daaropvolgende plunderingen
waren alle bewoonsters gered, maar
er was van het hof, op een enkele
gevelsteen na, bijna niets over.

leeftijden hield hij bij, ondermeer ten
dienste van de verpleegsters en de
artsen. Daarnaast had hij huishoudelijke opdrachten als het letten op de
brandveiligheid en het controleren
van de woningen op reinheid.

Zuinig?

Eén van de weinige overgebleven
ge
e ste e naa de brand
b a d van
a mei
e 1940.
9 0
gevelstenen
geen sprake meer. In het complex
met verschillende vleugels waren ook
een woning voor de directrice en de
conciërge. Op de gangen waren gemeenschappelijke badkamers, de wc
was eveneens op de gang en werd
door twee dames gedeeld. Tevens was
er een recreatiezaal en een regentenkamer. Vanaf 1969 hadden inmiddels gesprekken plaatsgevonden met
vergelijkbare instellingen om tot een
vorm van samenwerking te komen.
Zo werden ook gesprekken gevoerd
met het Hof Uit Liefde en Voorzorg
(overigens door nichten van Gerrit
de Koker gesticht). Men probeerde
te zien of gezamenlijk een gemeenschappelijke accommodatie voor de
verpleging van zieken ingericht kon
worden. Daarnaast werden er ook al
vanaf 1979 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden aangaande de nieuwbouwplannen voor het Tehuis.
Nooit was er enige overheidsbemoeienis geweest en dat wilde men ook
niet. Uiteindelijk resulteerden al deze
– en andere maatschappelijke – ontwikkelingen in 1989 tot de verkoop
van de grond en opstallen aan de
Landelijke Hervormde Bouwstichting voor Bejaarden en inmiddels
maakt dit huidige en vierde complex
uit 1992 deel uit van de organisatie
Stichting Zorg Compas waarmee de
Lutherse gemeente banden heeft.

Na veel gecorrespondeerd te hebben
werd in 1953 een Hof gebouwd in
Kralingen. Van een besloten erf was

Als bestuurders vinden we vaak
Rotterdamse artsen, koopmannen,
notarissen, directeuren en advocaten
terug op de regentenstoelen. Veel
werk was gedelegeerd aan bijvoorbeeld de binnenopzichter. Wekelijks
diende hij verslagen over de gang
van zaken aan de presidentregent uit
te brengen. Daarnaast hield hij onder
meer de ‘godsdienstige belijdenissen’ van de inwoonsters bij. Ook de
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Naar Kralingen

Tot slot nog even aandacht voor Gerrit: hij was volgens sommigen extreem zuinig. Men vertelde van hem
dat hij zijn middagmaal afschafte en
alleen vers brood at (warmgehouden
onder zijn kleding). Bij bezoek leende
hij – naar verluidt - een ﬂes wijn.
Maar klopt dit? Uit de inboedel blijkt
wel, ondanks dat hij wijn zou lenen,
dat zijn kurkentrekker een zilveren
was! Hij was immers zondermeer een
gefortuneerd man.
Vooral degenen die van hem afhankelijk waren prezen hem zeer. Anderzijds waren er die de zuinigheid
van Gerrit, dan wel zijn gierigheid,
duidden als een uitingsvorm van zijn
zucht naar roem. Vooral zijn voortvarende houding bij het vervullen van
de testamenten van zijn ouders en
vrouw, waarbij hij zijn eigen naam
aan het hof verbond, zegt ook wel
wat.
De familie schijnt hem om deze karaktertrekken (maar ongetwijfeld ook
vanwege het vermogen dat aan hun
neus voorbij ging!) niet erg gemogen
te hebben. Zijn notaris beschreef
Gerrit als ‘bekwaam en genegen’. Was
dit hoe Gerrit echt was, of gold hier:
‘wiens brood men eet, diens woord
men spreekt’?
Martin L. van Wijngaarden

Het boekje ‘Gerrit de Koker’ is
uitgegeven door Ad. Donker bv
te Rotterdam en is opgenomen
in de reeks van de Stichting
Historische Publicaties Roterodamum, nummer 157.
Bestellen: het liefst per e-mail:
gerritdekoker@versatel.nl
of per telefoon bij
dhr. L. Koopmans,
administrateur van het hofje:
(076) 571 09 95. Prijs: ` 19,95
(excl. verzendkosten van
ca. ` 3,50)
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In memoriam
ds. Dusan Pobuda
O

p 11 juli 2006 is in zijn
woonplaats Zwijndrecht
overleden ds. Dusan Pobuda,
in de leeftijd van 78 jaar. Na zijn
vlucht uit Tsjecho-Slowakije was
hij predikant in Gouda en Bodegraven (1970-1983) en in Stadskanaal (1983-1992). Het echtpaar
Pobuda ging in 1992 wonen in
Zwijndrecht, in het kerkelijke gebied van de Evangelisch-Lutherse
gemeente Dordrecht.
Achter deze plaatsen en jaartallen gaat een veelbewogen leven
schuil. ‘Schuilgaan’ mogen we wel
zeggen, want zo wilden ds. Pobuda
en zijn echtgenote het. Het lag niet
in hun aard om breed uit te meten
over het zware predikantschap in
Tsjecho-Slowakije en de moeilijke
aanlooptijd van het predikantschap in Nederland. Weinigen
weten van de politieke risico’s die
zij gelopen hebben. In de Tweede
Wereldoorlog en onder de Russische overheersing hebben zij hun
nek uitgestoken door metterdaad
op te komen voor de vrijheid. In
Nederland zijn zij in en buiten
de Kerk van grote betekenis geweest door daadkracht, eerlijkheid
en rust die zij uitstraalden. Een
predikantsechtpaar van de oude
stempel!
Twee hoge onderscheidingen
zijn ds. Pobuda toegekend. Hij

aanvaardde ze als een waardering
achteraf voor zijn moed en betrokkenheid. Maar verder wilde hij er
niet over spreken. Ze zijn ook niet
vermeld op het bericht van zijn overlijden.
Ds. Pobuda was een predikant in de
klassieke zin van het woord. Prediking en pastoraat waren zijn kerntaken. Veel tijd stak hij in het pastoraat
en van die arbeid was het gepredikte
Woord het fundament. Zijn prediking
was schriftgetrouw. Zijn woordkeus
eenvoudig-bijbels.
Klassiek was bij ds. Pobuda niet ouderwets. Een tijdlang pleitte hij onder
zijn lutherse collega’s voor meer aandacht voor de Heilige Geest en diens
gaven. Niet iedereen nam hem dat in
dank af. Toch liep hij met dit pleidooi
vooruit op wat nu volstrekt geaccepteerd is.
Voor mij was het bijzonder dat de
predikant die mij in 1981 had geïnstalleerd, in 1992 bij mij gemeentelid
werd. Ik heb het als een voorrecht
ervaren. Hij was altijd bereid om te
luisteren en desgevraagd zijn mening
te geven. Of hij nu kerkganger was
of als voorganger in de gemeente
fungeerde, telkens was hij authentiek. Mij heeft hij waardevol advies
gegeven, in een paar woorden maar,
en heel spaarzaam. Het pleit voor zijn
bescheidenheid.

Zelf heeft hij de schrifttekst uitgekozen die bovenaan het overlijdensbericht moest komen te staan:
‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik
heb mijn loop ten einde gebracht,
ik heb het geloof bewaard’, 2 Timotheüs 4:7. De strekking van mijn
verkondiging in de uitvaartdienst
(de volledige tekst staat op: www.
luthersdordt.com) was als volgt:
Met deze tekst wilde ds. Pobuda de
eenheid van zijn persoon en zijn
predikantschap onderstrepen. De
trouw, de zorgvuldigheid, de ernst,
alles is van toepassing op hem. Hij
heeft zich beijverd, zijn gemeenteleden te bepalen bij het geloof. Niet
omdat hij het was, maar omdat
Christus zijn Heiland is, Christus de
HEER der Kerk.
Zijn roeping en opdracht waren,
ons geloof in Christus te voeden en
te sterken. Daarvoor heeft hij met
liefde en overtuigingskracht zorg
gedragen.
Gedenken wij hem met de Psalmwoorden 132:9,16a:
HEER, mogen uw priesters zich
bekleden met gerechtigheid,
en dat uw gunstgenoten juichen.
De HEER zal Sions priesters met
heil bekleden!

Ds. Willem Baan

Gevraagd: 95 stellingen op rijm
Bij het synodesecretariaat kwam een vraag binnen naar de 95 stellingen van Luther op rijm. Omstreeks 1900 waren er
lagere scholen, waar deze berijmd uit het hoofd geleerd en opgezegd moesten worden. Weet iemand hier, al is het maar
het kleinste beetje, iets van? Wie helpt ons verder?
Reacties graag naar Coby Aartsen-Kraaypoel, email c.aartsen@pkn.nl of tel. (030) 880 14 35.
elkkwartaal
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In memoriam
Wim Onderstal
W

im Onderstal overleed
16 juli 2006 te Arnhem
op 84-jarige leeftijd. Allerlei herinneringen komen boven.
Het was in 1968 dat de Assemblee
van de Wereldraad van Kerken
in Uppsala (Zweden) de kerken
opriep tot een internationale strijd
tegen armoede en voor gerechtigheid in de wereld. Die oproep
heeft op verschillende manieren
gehoor gekregen en daarmee
kwam het begrip ‘ontwikkelingssamenwerking’ binnen de kerken
in beeld. Zo ook in de Evangelisch-Lutherse kerk. Het is goed
om, na zoveel jaren, die geschiedenis nog even in herinnering
te roepen omdat Wim Onderstal
daarin een werkzaam aandeel had.
De Synode stelde in 1969 een
commissie in, de Begeleidingscommissie Ontwikkelingshulp
(‘Actie 1+’), die een tweeledige
opdracht kreeg:
1. te streven naar meer gerechtigheid in de wereld door het oefenen van druk op de rijke landen
tot het voeren van een rechtvaardige politiek, in het bijzonder
handelspolitiek;
2. leden van de kerk te stimuleren
om 1% van hun bruto inkomen
beschikbaar te stellen voor structurele hulp in de ontwikkelingslanden.
Daar kwam later (in 1980) nog
een doelstelling bij, namelijk
aandacht te besteden aan het
toerustingswerk in de gemeenten
met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. We noemden dat
‘ontwikkelingseducatie’ en konden
met een subsidie van NCO Chris-
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tian Rave voor 9 jaar (!) als gemeenteadviseur hiervoor aanstellen. Sinds
die tijd werd de commissie omgedoopt in Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking, ‘de COS’.
Die commissie bestond uit leden van
de Zendingsraad, Diakonale Raad en
de Synode. Het was Wim Onderstal,
lid van de Diakonale Raad, die vanaf
dat eerste uur en gedurende al de
jaren van haar bestaan (totdat de
commissie opging in het fusieproces
naar de Protestantse Kerk in Nederland) betrokken was. De eerste jaren
als commissielid en later, na An van
der Sluis, als secretaris.
In die jaren heb ik Wim Onderstal
van zeer nabij meegemaakt. Wim
was een doener, in het gewone en
in het bijzondere. In ‘het gewone’
zorgde hij ervoor dat de stapel informatiemateriaal die wekelijks bij hem
thuis kwam op ons bordje belandde
en maakte hij de agenda en de verslagen. In ‘het bijzondere’ zorgde hij
steeds weer voor het aanzwengelen
of aanscherping van de discussies in
de Commissie, als we even niet meer
wisten hoe het verder moest, als we
het gevoel hadden dat we vast waren
gelopen.
Kritisch was hij ook! Ik herinner mij
zijn bijdragen aan het debat tijdens
het project ‘Op weg naar een kerk die
solidair is met de armen: ons belijden
en beleid in het geding’, dat uiteindelijk in 1989 door de Synode werd
aanvaard. Een project, waarin onder
begeleiding van Christian Rave, de
gemeenten een werkzaam aandeel
hebben gehad. Wim Onderstal zag
het belang van dit rapport heel goed
in, maar bleef kritische vragen stellen
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over de spanning tussen ideaal en
realiteit: lastige vragen, maar ook
uitdagende vragen.
Ik herinner me de vele en lange
telefoontjes met Wim als hij iets
bijzonders had ontdekt of wanneer
hij nog eens terugkwam op een
vorige vergadering: altijd in beweging, onvermoeibaar!
Bij dit alles moet ik daarbij ‘zijn
Toos’ betrekken. Want Toos en
hij vormden een bijzonder stel
mensen, een team, dat zich op alle
mogelijke manieren inzette voor
acties en projecten die te maken
hadden met ‘ontwikkelingssamenwerking’, of het nu de Wereldwinkel betrof, of Novib, of – in dit
geval dan – het project ‘ontwikkelingssamenwerking’ binnen de
Lutherse Kerk in het algemeen of
de eigen gemeente in Arnhem in
het bijzonder.
En hij ging maar door, ondanks
het vorderen van de jaren en de
handicaps die hij daarbij ondervond. Hij vond het maar matig dat
het elan van ‘de COS’ in de jaren
negentig afnam, had zijn vragen of
de identiteit ervan in het Samen op
Weg-proces overeind zou kunnen
blijven, maar zag ook wel in dat
idealen door de realiteit bijgesteld
moesten worden. Dat nam niet weg
dat zijn idealen bleven en dat hij
daar tot het einde van zijn leven
trouw aan is gebleven. Maar ook
trouw aan zijn Lutherse gemeente
en zijn Lutherse kerk.
Die kerk is hem veel dank verschuldigd.
Amédée Daran Scharten
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In memoriam

Wim van Wingerden

G

(foto: Arie-Cees Verwaal)

enomen uit de tijd, geborgen in Gods hand: Wim van
Wingerden, 27 september
1934 – 7 juli 2006. Op de rouwkaart was Chagall’s schepping van
de mens afgebeeld: een engel, die
een mens draagt. Op het eerste
gezicht is het niet duidelijk of de
engel deze mens naar de aarde
draagt of naar de hemel. Wat opvalt, is de zorg van de engel voor
de mens.
‘Genomen uit de tijd. Geborgen
in Gods hand.’ Het zijn woorden,
waarmee Wim zijn leven en geloof
in God typeerde. Het is tevens
een prachtige samenvatting van
Psalm 139, dat hij ‘s avonds met
zijn vrouw Waltraud voor het slapen gaan bad. In die Psalm wordt
over God gesproken, die van af
het begin liefdevol nabij is en die
bij de mens is tot in de diepste
duisternis, zelfs tot in de dood. De
Psalmist spreekt deze God aan met

‘Gij’. De God van Israël is geen verre
God, maar nabij en aanspreekbaar.
In de kerk herkennen wij deze God
nabij en aanspreekbaar in de mens
Jezus van Nazareth. Wim wist zich
in Gods hand geborgen. Wim van
Wingerden was van huis uit gereformeerd en op latere leeftijd lid van de
lutherse gemeenschap geworden. Hij
studeerde orgel bij Willem Mudde en
leerde bij de liefde voor het zingen en
de liturgie. Na de vervulling van zijn
dienstplicht studeerde hij Duits en
werd onder meer leraar op het Christelijk Lyceum, later het Comeniuscollege in Hilversum. In de Hilversumse
lutherse gemeente gaf hij leiding aan
de cantorij. Na zijn pensioen woonde
hij enige jaren in Epe, waar hij al
spoedig één van de organisten was
van de Grote Kerk en een koortje
leidde. Na zijn huwelijk met Waltraud
Wandke kwam hij weer in Hilversum
wonen. In de lutherse gemeente heeft
hij een grote rol gespeeld. Een aantal
jaren heeft hij weer de leiding van de

cantorij overgenomen en was hij
een vervanger van de organisten
van onze gemeente. Hij verzorgde
enige gemeenteavonden over
kerkmuzikale onderwerpen, zoals
over het Requiem en over de Matthüspassion van Johann Sebastiaan
Bach. Het laatste jaar was hij toegevoegd notulist van de kerkenraad
en was hij plaatsvervangend lid
van de Synode. Ook nam hij deel
aan een aantal gesprekskringen,
waarin hij blijk gaf van zijn grote
kennis en belezenheid van onder
andere de gnostiek, ﬁlosoﬁe (o.a.
Nietzsche), literatuur (Rilke) en de
kerkgeschiedenis. Temidden van
de familie, oud-collega’s en vele
vrienden hebben wij in een volle
kerk op 12 juli afscheid genomen
van Wim van Wingerden. De begrafenis vond in besloten kring
plaats op de begraafplaats Brandenburg in Bilthoven.
A.C.Verwaal

Lutherdag 2006 over: ‘Muziek: verbinding en verband’
De jaarlijkse Lutherdag zal, in combinatie met de Lutherse Kerkkorendag,
worden gehouden op zaterdag 28
oktober 2006, van 10 tot 16 uur, in
de Evangelisch-Lutherse kerk aan de
Hamburgerstraat in Utrecht.
Het thema is: ‘Muziek; verbinding
en verband’. Met dit thema wordt de
rol van muziek in de kerk benadrukt.
Muziek als bindmiddel in de gemeente. Muziek kan ook een helende
werking hebben. Muziek speelt een
belangrijke rol in partnerschappen:
door het zingen van dezelfde liturgie
kom je tot eenheid. Het kerklied is
universeel.

Naast het luisteren naar een interessante inleiding over het thema door
dr. D. Akerboom zullen verschillende
vormen van kerkmuziek de revue
passeren. De deelnemers worden tevens uitgenodigd zelf mee te doen.
Dat kan bijvoorbeeld door mee te
zingen in het projectkoor onder leiding van Hans Jansen.
Zowel voor degenen die al zingend
het thema willen uitdiepen als voor
hen die dit liever in een gesprek
doen, zijn er in het middagprogramma workshops.
De leden van kerkkoren en anderen
die graag willen meezingen in het

projectkoor kunnen de muziek van te
voren aanvragen bij de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.
De dag wordt afgesloten met een
Heilig Avondmaalviering.
We nodigen u nu uit zich op te geven voor de Lutherdag. Deelname
is gratis. Er zal een collecte worden
gehouden voor een project van de
Martin-Luther-Bund.
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Opgave bij: Luther Stichting,
Secretaris Jibbo Poppen,
Berkenlaan 25, 9678 RT Westerlee,
e-mail: jibbo@planet.nl.

kwartjes
Luthers in Mexico!
Om in ultra katholiek Mexico een Lutherse kerk te
vinden is wilskracht en vooral doorzettingsvermogen
Na de kerkdienst

nodig. De eerste keer dat ik vroeg of er een Lutherse
kerk in Guadalajara was werd mij botweg toegebeten:
‘Diegene die jou verteld heeft dat er andere kerken
dan katholieke zijn heeft gelogen’.

N

is.’ Wel vertelt hij met gematigd enthousiasme dat vrouwen in zijn kerk
het evangelie mogen voorlezen. Hoewel ik niet erg onder de indruk ben,
is het duidelijk dat doorvragen geen
zin heeft, dus laat ik het hier maar
bij. Jammer!

Preken in pak

a stevig rondgevraagd te hebben aan de Universiteit, kwam
de directrice aanzetten met een
krantenknipsel: All Saints Lutheran
Church, Sundays at 11 Am 4600 Avenida Tapeyac Zapopan. Zondag 2 juli,
na een uur gezocht te hebben, was ik
nog net op tijd voor de dienst.
Het opvallende aan het spierwitte
lutherse kapelletje is het grote bord
met daarop de woorden: Bienvenidos a todos (iedereen is welkom).
Bij binnenkomst op de patio word ik
hartelijk onthaald, een hand en een
kus van iedereen, ook de pastoor, en
ik word met Spaanse en Engelse bijbel in een kerkbankje geïnstalleerd.
Het blijkt dat de kerk van oorsprong
Amerikaans is, gesticht door een
groep Texanen die via Guadalajara
Zapopan naar Chapala zijn getrokken. Het Amerikaanse valt op in de
hymns die gezongen worden, Spaans
en Engels vrolijk door elkaar. De
dienst begint met een half volle kerk
die, omdat tijdens de dienst de deuren niet gesloten worden, en Mexicaanse punctualiteit niets met de
Nederlandse van doen heeft, gestaag
vol loopt. Rond de preek zijn we al
met 40 man, die vol overgave de zinnen van de pastoor afmaken. Dit keer
echter alleen in het Spaans, waardoor
ik me toch af begin te vragen of de
Amerikaanse populatie de Spaanse

preek wel verstaat. Na de zegen is er
avondmaal, nadat de kinderen binnen
zijn gekomen (véél, zoals gewoonlijk
in Mexico). Door het gerammel van
vele kleine glaasjes wijn – ze worden
genomen uit een zilveren schaal en
vervolgens weer teruggezet – en ontbreken van het vasthouden van elkaars hand, mis ik toch een deel van
de ‘samen-zijn-chemie’. Maar wanneer ik aan het eind van de dienst
gevraagd word mijzelf voor te stellen,
waarna er weer hartelijk begroet en
gekust wordt, voel ik me toch erg
opgenomen in de gemeente.

Om na de dienst met pastoor Albiut
Fajardo te kunnen spreken, is een
portie geduld nodig. Eerst krijgt het
bedelende echtpaar voor de deur
een grote kop kofﬁe in een papieren
beker, met een aantal huisgemaakte
koekjes. Vervolgens worden alle ouderen met belangstelling begroet en
krijgt het voetbalspel van de kinderen
ook de nodige aandacht.
Nadat hij zijn stropdas afgedaan
heeft barst ik maar direct los: hebben
jullie vrouwen in het ambt? Stilte…
Na een rustige slok van zijn kofﬁe genomen te hebben krijg ik een
ontwijkend antwoord: ‘Deze groep
niet, hoewel de ILM (Iglesia Luterana
Mexicana) er mee aan het beginnen

Pastoor Fajardo vertelt verder dat
Mexico 15 verschillende Lutherse
‘groepen’ kent, sommige zelfstandig,
anderen geassocieerd met Amerikaanse kerken. De All Saints kerk
heeft contacten met drie Amerikaanse
kerken in Missoury Winsconcin en
een beetje met ELCA (die overigens
wel vrouwen in het ambt toestaat).
‘Al het geld en al onze extra’s, zoals
het basketbalveldje, wordt geschonken door Amerikaanse Lutheranen
die ons opzoeken. Dat komt doordat
dat wij min of meer zelfstandig zijn
en dus geen ﬁnanciële steun ontvangen. Hierdoor zijn al onze uitgaven
zeer gespeciﬁceerd en zijn we hier
dus ook heel open over.’
Waarom draagt u een pak en geen
kazuivel? ‘Het niet dragen van klassieke gewaden hangt samen met de
cultuur van het land. Wie naar de
lutherse kerk gaat komt voor iets
anders. Om de gelijkenis met de katholieken te verkleinen preek ik dus
in pak.’
Na nog een foto genomen te hebben van de gemeenteleden die nog
aanwezig waren, werd ik door twee
leeftijdsgenoten naar mijn gastgezin
gebracht. Bij thuiskomst werd ik uitgezwaaid met de woorden: ‘Gracias
a Dios que nos has encontrado, aqui
tienes tu casa’.
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Geduld

Interreligieuze spanningen
zijn bedreiging van vrede
en gerechtigheid
Interreligieuze spanningen zijn een serieus te nemen
bedreiging van vrede en gerechtigheid in de huidige
‘global village’, het werelddorp. Religieuze leiders en
gemeenschappen hebben een voor de hand liggende en
dringende taak om deze spanningen te verminderen en
intolerante neigingen in te perken. Dat zei secretaris

Bisschop Noko (LWF) in gesprek
met een lid van de delegatie van de
Sefardische Joden.

generaal Ishmael Noko van de Lutherse Wereldfederatie
(LWF) in een toespraak die hij hield tijdens een congres
van wereldleiders en leiders van traditionele religies in
Kazachstan. ‘Ik ben van mening dat het beste middel om
religieuze coëxistentie en solidariteit te bevorderen, de
weg van dialoog en samenwerking over religieuze grenzen heen is.’

T

zijn van onze acties’, aldus Noko. Hij
noemde geloven als een ‘inherente
karakteristiek’ van het menselijk zijn
en een ‘fundamentele basis voor het
vervullen van de menselijke waardigheid.’ ‘Dat wat onze vrijheid van
geloven in wat we geloven en de
bekentenis van deze geloven aanvalt,
bedreigt de essentie van onze menselijke waardigheid.’ Het is niet voor
niets dat juist de vrijheid van geloven in vele internationaal erkende
verklaringen is vastgelegd; zoals
de Internationale Verklaring van de
Rechten van de Mens en het internationale Verdrag over burgerlijke en
politieke rechten. Ook in crisistijden
mag de vrijheid van religie en geloof niet beknot worden. Noko: ‘In
deze moeilijke en gevaarlijke tijden
zouden veel autoriteiten er goed aan
doen om zich deze onvoorwaardelijke
verplichting niet te vergeten.’

wee dagen duurde het congres
waarvoor Noko met een vijfkoppige lutherse delegatie in
Kazachstan was. Het was de tweede
keer dat de regering van Kazachstan,
onder aanvoering van president Nazarbajev internationale religieuze- en
wereldleiders in de hoofdstad Astana
uitnodigde voor een congres. Drie
jaar geleden kwamen ze voor het
eerst bij elkaar, en ook dit jaar zaten 27 delegaties van 20 landen en
wereldorganisaties met elkaar aan
tafel. Vertegenwoordigers van de
grote wereldreligies, zoals christendom, jodendom, islam, boeddhisme,
shintoïsme en taoïsme spraken met

vertegenwoordigers van onder meer
de Verenigde Naties, Unesco, het
Europese parlement en de Europese
commissie over ‘principes van interreligieuze dialoog, vrijheid van religie
en de rol van religieuze leiders in het
vergroten van internationale veiligheid’.

De secretaris generaal van de LWF
begon zijn betoog met de constatering dat mensen fundamenteel
religieus zijn. ‘Of je jezelf nou wel
of niet als gelovig mens ziet, of lid
bent van een geloof, wij allen hebben
systemen van geloven in ons die gids

Naar de praktijk
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Religie als menselijke eigenschap
De speciale VN (Verenigde Naties)
rapporteur voor vrijheid van religie
en levensbeschouwing constateerde
eerder al dat religieuze leiders op
regelmatige basis op hoog en internationaal niveau ontmoetingen orga-

niseren ter promotie van de dialoog.
Maar ook dat juist de regeringen die
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van mensen in hun recht
op vrijheid van religie en levensbeschouwing nauwelijks bijeenkomsten
organiseren om te praten over de
toenemende religieuze intolerantie.
‘In dit verband is het enorm belangrijk dat regeringen verantwoordelijkheden nemen in het beschermen van
religieuze gebouwen’, aldus Noko.
Religieuze leiders moeten wél hun
eigen verantwoordelijkheid nemen,
overheden zijn niet alleen verantwoordelijk. Religieuze leiders moeten
ervoor zorgen dat de uitkomsten van
de – vaak – academisch gevoerde
dialogen hun uitwerking hebben op
perspectieven en de ervaringen van
de geloofsgemeenschappen. Noko:
‘Uiteindelijk – zeer noodzakelijk
– moeten we ons over de dialoog

heen bewegen naar, wat wij noemen
‘diapraxis’. Een op dialoog gebaseerde
relatie van praktische samenwerking
tussen verschillende geloofsgemeenschappen in het aangaan van
gemeenschappelijke uitdagingen. De
ervaring van samenwerken om een
gemeenschappelijk probleem op te
lossen draagt meer bij, naar ik geloof,
aan onderling begrip en solidariteit
dan welk aantal academische uiteenzettingen of wettelijke verboden.’

Ervaring
In zijn rede wees secretaris generaal
Noko op het (zijn, red.) initiatief van
interreligieuze ontmoetingen voor
vrede in Afrika (IFAPA). IFAPA is een
continentbreed netwerk voor nationale en lokale interreligieus overleg
en interreligieuze groepen, religieuze
leiders en gemeenschappen die zich
aan elkaar hebben verbonden in sa-

menwerken voor vrede in Afrika. Alles is gebaseerd op de overtuiging dat
vrede de kern is voor de geboorte van
een nieuw Afrika en dat religieuze en
levensbeschouwelijke gemeenschappen daarin een centrale rol hebben.

Slotverklaring
Aan het einde van het tweedaagse
congres verenigden de delegaties
zich in een uitgebreide slotverklaring
waarin ze onder meer alle vormen
van terrorisme verwerpen. Dat doen
ze op grond van het feit dat gerechtigheid nooit bereikt kan worden
door angst en bloedvergieten en dat
het gebruik van dat soort middelen in
naam van religie, schending en verraad zijn van welke religie dan ook
die appelleert aan menselijke goedheid en dialoog.
Praxedis Bouwman

berichten
Studiedag over religie en
etniciteit in Transsylvanië

Diaconale Dag over
armoedebestrijding

Op dinsdag 17 oktober 2006 organiseren Kerkinactie en Centrum IIMO
(Universiteit Utrecht) in Utrecht een
studiedag over ‘Religie en Etniciteit
in Transsylvanië’. Transsylvanië (Zevenburgen) is het grote gebied in het
noordwesten van Roemenië. De boog
van de Karpaten vormt een soort
natuurlijke grens. Door de eeuwen
heen hebben Hongaren, Roemenen,
Duitsers, Roma, Joden en andere bevolkingsgroepen hier samengeleefd.
Vaak gaan de etnische verschillen samen met religieuze verschillen, maar
dat is niet altijd het geval. De realiteit
is weerbarstig en complex. Vanuit
Nederland bestaan er veel contacten
met Transsylvanië, met name kerkelijke (gemeente-)contacten. Het
doel van deze studiedag is om meer
inzicht te krijgen in wat de diverse
kerken in Transsylvanië beweegt en
welke openingen er zijn voor oecumenische dialoog.
Op deze dag zullen mensen uit verschillende kerken in Transsylvanië
met elkaar in gesprek gaan. We
vragen hen niet achterom te kijken, maar vooruit. Centraal staat de
vraag: ‘Welke bijdrage kan uw religieuze traditie leveren aan de rijkdom

van het interetnisch samenleven in
Transsylvanië?’
De hoofdlezing wordt gehouden door
Dr. Greet van de Vyver. Zij heeft een
boeiende cultuurantropologische
studie geschreven over Transsylvanië: Samen in het land van Dracula,
Leuven 2002. Daarna is het woord
aan een Orthodoxe theoloog (Prof.
Dr. Nicu Dimutrascu, decaan van
de Theologische Faculteit in Oradea
en initiatiefnemer van een oecumenisch studieberaad in Transsylvanië).
Vervolgens luisteren we naar stemmen vanuit de Reformátuskerk, de
Lutherse kerk, de Unitarische kerk, de
Grieks-Katholieke en de Rooms-Katholieke kerk. De sprekers gaan met
elkaar en met de zaal in gesprek.
De dag wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum,
Joseph Haydnlaan 2a, van 10.0016.00 uur. De voertaal is Nederlands;
voor vertaling vanuit Hongaars en
Roemeens wordt gezorgd. Alle belangstellenden zijn welkom. Kosten
voor de dag incl. lunch: ` 7,50. Inlichtingen en opgave:
Kerkinactie, h.zorgdrager@pkn.
nl, tel. (030) 880 17 46 of het
IIMO secretariaat, Jeannette Boere:
a.c.m.boere@theo.uu.nl,
tel. (030) 253 20 79.
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Hoe kunnen kerken bijdragen aan
vermindering van armoede, in Nederland én daarbuiten? Over die vraag
gaat de Landelijke Diaconale Dag die
op 18 november wordt gehouden in
de Jaarbeurs te Utrecht. Ongeveer
duizend diakenen uit vooral de Protestantse Kerk (PKN) zullen zich hier
laten informeren en inspireren over
het thema ‘Armoede aangepakt’. De
dag valt vier dagen voor de Tweede
Kamerverkiezingen. ’s Morgens neemt
minister Aart Jan de Geus van Sociale
Zaken de resultaten in ontvangst van
een armoedeonderzoek onder PKNdiakonieën. Hij zal daarop reageren en
de zaal uitleg geven over het armoedebeleid van de overheid. De diakenen
mogen vervolgens vragen stellen aan
de minister. De dag staat onder leiding
van Elsbeth Gruteke, radiopresentator
van De Ochtenden en zelf diaken. De
jaarlijkse diaconale dag van de PKN is
bedoeld om diakenen in hun werk te
ondersteunen, om elkaar te bemoedigen en om nieuwe ideeën op te doen.
Belangstellende diakenen uit andere
kerken zijn hartelijk welkom. Meer
informatie: Helpdesk Kerkinactie, tel.
(030) 880 13 40, e-mail: info@kerkinactie.nl of www.kerkinactie.nl

Commissie voor Kerk en
Jodendom (LEKKJ)
in Hannover bijeen
De Lutherse synode en de Protestantse Raad voor Kerk
en Israël vaardigen al enige jaren ds. Willy Metzger
af naar de Lutherse Europese Commissie voor Kerk en
Jodendom. Zij vertelt iets over de vergadering van afgelopen voorjaar in Hannover.

D

e commissie voor Kerk en Jodendom bestaat uit afgevaardigden van verschillende Europese Lutherse kerken. Zij komt ieder
jaar een keer samen om onderwerpen
te bespreken die samenhangen met
het joods-christelijke gesprek. De bijeenkomst vond plaats van 8-12 juni
in Hannover en vierde deze commissie bovendien haar 30-jarig bestaan.
Bij mijn weten waren er de volgende
lutherse afgevaardigden uit de Protestantse Kerk in Nederland: ds.
Burghoorn, ds. Hirsch, ds. VerwaalHübner en ds. Wöhle en bij tijd en
wijle als toegevoegde afgevaardigde
prof. Boendermaker.

Omgang met minderheden
Vorig jaar vergaderde deze commissie
in Amsterdam rondom het onderwerp: Israël, volk land staat, inclusief
een uitvoerige discussie rondom de
problematiek van het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conﬂict. Daarop
voortbordurend was het onderwerp
deze keer de vraagstelling van de
omgang met minderheden. Zeg maar
juist de vraag van hoe leef je vreedzaam samen met elkaar in landen die
steeds meer multi-etnisch en multireligieus worden. In verband met de
doelstelling van deze commissie werd
deze vraagstelling verbonden met de
elkkwartaal

invloed die deze ontwikkelingen hebben op het joods-christelijk gesprek
en ook hoe de kerken en de joodse
gemeenschappen in de verschillende
Europese landen met deze ontwikkelingen omgaan.
Belangrijk bij zo’n jaarlijkse bijeenkomst is ook de ontmoeting en
kennismaking met de joodse gemeenschappen ter plaatse, in dit jaar dus
Hannover. Wij waren voor de dienst
aan het begin van de sjabbat welkom
in de Liberale Joodse Gemeente van
Hannover. Deze gemeente bestaat pas
tien jaar. Toen scheidde zij zich af
van de zogenaamde ‘Einheitsgemeinde’. De Einheitsgemeinde handhaafde
voor veel leden van de huidige liberale gemeente een te conservatieve
koers, met name wat betreft de deelname en positie van vrouwen in de
eredienst. Een spannende zaak voor
de meeste joodse gemeenten in Duitsland – ook voor de gemeenten in
Hannover – blijft de integratie van de
vele immigranten uit de Midden- en
Oosteuropa.

Kerk en Israël in het afgelopen jaar.
De commissie is daarmee een belangrijk platform voor het uitwisselen
van informatie op dit terrein van de
Lutherse kerken in Europa.
In hetzelfde weekend als deze bijeenkomst plaats vond, ging het wereldkampioenschap voetbal van start,
ook in Hannover. Interessant was de
manier hoe de Lutherse kerk in Hannover betrokken was bij dit gebeuren.
De deelnemers van de LEKKJ sloten
zich aan, zoals de foto laat zien. Ds.
Wöhle nam trouwens uit hoofde van
zijn huidige functie in Duitsland ook
deel aan deze bijeenkomst in Hannover (zie foto).
Volgend jaar zal de Lutherse kerk van
Noorwegen ontvangende partij zijn
en zal deze commissie in Oslo vergaderen rondom vragen betreffende
Messiasbelijdende Joden. Met name
de Lutherse kerken in Noorwegen en
Denemarken hebben dit onderwerp
hoog op hun agenda staan.
Ds. Willy Metzger

Voetbalkampioenschap
Andere belangrijk punten op de
agenda van de LEKKJ zijn iedere keer
de berichten uit de aangesloten kerken over de ontwikkelingen inzake

Afgevaardigden LEKKJ te Hannover
(foto: Praxedis Bouwman)
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berichten

agenda 2006/2007
2006

Wijzigingen adressengedeelte
Luthers Dagboek
Het adressengedeelte voor het Luthers Dagboek 2006 – 2007 is geactualiseerd. Deze nieuwe uitgave, die u
reeds via uw kerkenraadssecretariaat
of via de SLUB kunt bestellen, kunt
u binnenkort tegemoet zien. Mocht u
in de tijd tussen nu en het verschijnen van het Dagboek merken dat een
door u gewenst adres/telefoonnummer niet correct is, neem dan contact
op met het synodesecretariaat, tel.
(030) 880 14 37 of (030) 880 14 35.

2 oktober
6, 7, 8 oktober
7 oktober
28 oktober
28 oktober
11 november
17-19 november

2007

Benoemingen EvangelischLutherse Synode 19 mei jl.
In verband met het niet meer beschikbaar zijn voor het werk van
de Synodale Commissie van de 1ste
secretaris mr. H. Leker en de 2e secretaris jhr.mr. O.W.D.C. von Hertzberg hebben er nieuwe verkiezingen
plaatsgevonden voor het secretariaat.
Drs. J.B. Val is door de synode gekozen als 1ste secretaris en ing. A.K.
van der Meij als 2e secretaris. Mr.
Leker en jhr. mr. von Hertzberg blijven lid van de Evangelisch-Lutherse
Synode. De afvaardiging vanuit de
Evangelisch-Lutherse Synode naar de
Generale Synode van de Protestantse
Kerk in Nederland is als volgt vastgesteld:
1. mw. drs. I. Fritz, primus;
drs. D. Bohlken, secundus
2. drs. K. van de Wetering, primus;
J. Poppen, secundus
3. mw. dr. S. Hiebsch, primus;
mw. dr. M.M. van den Berg,
secundus

Algemene ledenvergadering Luthers
Diakonessenhuisfonds, Utrecht;
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom.
Terugkomdag cursus Lutherana regio Noord PKN,
lutherse kerk te Zwolle.
Lutherdag/Kerkkorendag te Utrecht.
1ste geloofsgesprekdag, Hydepark, Doorn.
Evangelisch-Lutherse Synode, Kasteel Hoekelum,
Bennekom.
Meditatieweekeinde, Kasteel Hoekelum, Bennekom.

3 februari
24 maart
21 – 27 maart
21 april

Studiedag Nederlands Lutherse Vrouwen Bond, Utrecht.
Ontmoetingsdag Nederlands Lutherse Vrouwen Bond,
Nijkerk.
Viering 60-jarig jubileum LWF en kerkleidersconferentie
in Lund, Zweden.
Ontmoetingsdag Stichting Melanchton, Kasteel
Hoekelum, Bennekom.

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

4. mw. drs. S. Freytag, primus;
drs. A.C. Verwaal, secundus
5. W.J. Littel jr., primus;
dr. H. van der Meer, secundus

Op 11 juli jl. is in de leeftijd van 78
jaar te Zwijndrecht overleden ds. D.
Pobuda, emeritus-predikant van de
Evangelisch-Lutherse Kerk.

Overleden

Op 16 juli jl. is in de leeftijd van 84
jaar te Arnhem overleden de heer
W. Onderstal, oud-bestuurslid van
de Diakonale Raad en de Commissie
Ontwikkelingssamenwerking.

Op 7 juli jl. is in de leeftijd van 71
jaar te Hilversum overleden de heer
W. van Wingerden, plaatsvervangend
lid van de Evangelisch-Lutherse
Synode.

Doop als dagelijks kleed
In het kader van ‘oktober reformatiemaand’ organiseert de evangelischlutherse synode in samenwerking met
de kaderschool in oprichting van de
Protestantse Kerk in Nederland een
geloofsgespreksdag over de betekenis
van de doop in de protestantse traditie. De dag is bedoeld voor plaatselijk
kader, begeleiders van geloofsopvoedingsgroepen en geïnteresseerde gemeenteleden. Ds. Coen Wessel en ds.
Wim van Beek zullen in ieder geval

een korte inleiding houden, een mogelijke derde spreker wordt nog gezocht. ’s Middags gaan de deelnemers
met elkaar in gesprek.
Ds. Wessel was vorig jaar betrokken
bij de tentoonstelling van doophemden in de Dom in Utrecht. Hij heeft
ervaring met de doop als dagelijks
kleed en het vervaardigen van dergelijke doophemden. Ds. Van Beek heeft
zich verdiept in de dooptheologie van
Luther en zijn visie op de doop als

dagelijks kleed. Hij verbindt dit met
de praktijk van de gemeente.
De dag wordt gehouden op zaterdag
28 oktober 2006: 9:30-16:00 uur in
opleidingscentrum
Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te
Doorn. Kosten: ` 30,- per persoon, bij
aankomst te voldoen. Aanmelding is
verplicht in verband met de lunch.
Informatie en aanmelding (bij voorkeur per e-mail): drs. Alida Groeneveld, Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS
Almere, tel. (036) 536 69 20,
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
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7RSYLOOD¶VPHWJHKDQGLFDSWHQ
voorzieningen op een toplocatie
'HYLOOD¶V

8LWMHV

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

Duc de Brabant te Diessen (NoordBrabant) 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.

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

Voorzieningen

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

2QWELMWVHUYLFHµGLQHUGDQVODEXQJDORZ¶
Brabants café, restaurant in antieke
boerderij, high tea, barbecue: het is
allemaal beschikbaar op het park.

STICHTING LUTHERS
ACCOMMODATIE BEHEER
SLAB
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