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Afbeelding voorpagina
Registerknoppen van het imposante
Bätzorgel van de Evangelisch-Lutherse
kerk in Den Haag. Restaurateurs van
de Zaandamse orgelbouwer Flentrop
leggen momenteel de laatste hand aan de
omvangrijke opknapbeurt die het instrument
heeft ondergaan. Op 2 september, precies
245 jaar na de eerste bespeling, wordt het
orgel tijdens een dienst weer in gebruik
genomen. Zie verder p. 16-17.

en geleide impliceert bijna dat u
leiding nodig hebt om uw weg te
vinden in deze Elkkwartaal.
Eigenlijk een raar fenomeen dat dat in
een voorwoord van de redactie zou
kunnen terwijl ik er bijna klakkeloos
vanuit ga dat u de geleiding in dit blad
prima in de inhoudsopgave terug vindt.
Vanuit deze gedachte sprongen mijn
hersens al dan niet via een bruggetje
naar het begrip leiden. Het is een begrip
dat nagenoeg altijd onderwerp van
discussie is. Leiden, leiderschap, u zult
veel overwegingen daarover terugvinden
in deze aﬂevering van Elkkwartaal. Ik
hoorde op het symposium van afgelopen
april over jeugd en kerk een nadrukkelijke roep om jong leiderschap, betrek
jeugd in leiderschap, versterkt leiderschap
bij jongeren. Ook in de synode en
synodale commissie van de lutheranen
wordt nagedacht over structuur en
daarmee de functie van leiderschap. Een
verkennend stuk werd in de mei-synode
besproken, maar is ter revisie nog weer
even van tafel gehaald. In een volgende
aﬂevering van Elkkwartaal zult u er meer

over vernemen. In Lund, in Zweden,
waren lutherse kerkleiders en raadsleden
uit de hele wereld bij elkaar. Zij bogen
zich over een document met de titel:
‘Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church; The Lund Statement
by the Lutheran World Federation –
A Communion of Churches’. Het is de
eerste ofﬁciële tekst over het bisschoppelijke ambt in relatie tot de taak van de
kerk.
Een kleine zijsprong doet mij belanden in
het grote geheel van de Protestantse Kerk
in Nederland. Kerkleidingen besloten tot
het samengaan van drie kerken in de
PKN. Een belangrijk argument voor
lutheranen tot instemming was een
ﬁnanciële toezegging tot het voort
kunnen blijven zetten van lutherse
gemeenten. Er dreigen kinken in de kabel
te komen en de lutherse synode wil dat
toezeggingen worden nagekomen.
Ik wens u namens de redactie een goede
zomer toe. Vakantiegangers, kom weer
veilig thuis!

Praxedis Bouwman
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Meditatie bij Johannes 5: 1-13

Sta op
Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf
zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden, en verlamden, die het moment waarop het water in beweging kwam afwachtten. Want op een bepaald moment
daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was
zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het
wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd
de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de
man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. Maar de man
die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren.

V

ragen over vragen. Wat houdt deze man bezig, die
al jaren hier ligt en geen hoop op verbetering meer
heeft? Wat houdt hem bezig? Waarin vindt hij zin
in zijn leven? Waarvoor leeft hij, waar leeft hij naar toe?
Verwacht hij nog iets van zijn medemensen? Is het toch
zo, dat de hoop tot het laatst behouden blijft?
Er zijn allemaal mensen met een beperking rond dat
water. Mensen ‘zonder’. Mensen zonder ooglicht, mensen
zonder kracht om te staan, mensen zonder levenskracht,
mensen zonder mensen. Een spookachtig beeld daar, aan
deze plaats van barmhartigheid. Er wachten massa’s
mensen. Mensen ‘zonder’.
En dan pikt Jezus er een uit. Waarom deze man? Waarom
nu na 38 jaar? Waarom vandaag? Meer dan dat het feest
was in Jeruzalem horen wij niet. ‘Wil jij gezond worden?’
– De vraag klinkt gek. Daarvoor zit die man toch hier?
Daar draait het toch allemaal om! Maar ja, van de andere
kant – echt hoop kon hij na zoveel jaren toch niet meer
hebben gehad. Het gaat hier erom, de eerste te zijn, de
snelste op het moment dat het water beweegt – een moeilijke taak voor een zieke man, die daar alleen zit. Wat kan
ik nog verwachten van het leven? Wat heb ik nog te
hopen. Aan het begin had hij misschien nog wel echt de
hoop, maar het lijkt erop, dat hij zich erbij neergelegd
heeft. Zo als iemand met schulden, die iedere week weer
een lot koopt in de hoop zijn schulden op die manier ooit
kwijt te raken. De eerste weken is die hoop nog echt, maar
op een gegeven moment treedt er een soort verlamming
op. Je denkt niet meer aan echte oplossingen, maar verstijft in je noodlot. Je blijft vasthouden aan een onwerkelijke hoop. Steeds weer hetzelfde gevaar: bij een stijve rug
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reageren wij meestal met minder beweging – met nog meer
pijn en nog minder beweging.
En dat terwijl wij om ons heen overal zien, dat er maar één
winnaar kan zijn. ABBA heeft het zo’n dertig jaar geleden
al gezongen: ‘The winner takes it all, the loser has to fall.
It’s simple and it’s plain. Why should I complain?’ Het
lijkt een soort wetmatigheid, die wij verinnerlijkt hebben.
En deze winnaar – dat is de snelste. De evolutieleer lijkt
gewijzigd: niet de meest fitte overleeft, maar de snelste.
Dat geldt in de economie, op het sportveld, op de woningmarkt, op de snelweg. Deze houding lijkt zo vanzelfsprekend, dat het voor de zieke man in dat bad in Jeruzalem
onmogelijk wordt gemaakt om aan het leven echt deel te
hebben. Decennia lang mist hij het juiste moment. En nu
weet hij op de vraag wat zijn wens is, alleen maar te
klagen, dat het hem niet gelukt is een keer de eerste te zijn.
Tegen deze vraag van het juiste moment verzet Jezus zich.
Wacht niet alsmaar op het goede moment – sta op, pak je
mat en loop! En het werkt. De man wordt eruit getild. Hij
draait niet meer rond, maar stapt er uit. En nogmaals komt
de vraag van het goede moment – want het is sabbat. In
alle hardheid wordt duidelijk, dat de man niet alleen zelf
vast zat in zijn onvervulbare hoop, maar dat de buitenwereld hem daarin ook met alle klem wil vasthouden – dit is
niet het goede moment! Toch niet op de rustdag!
En Jezus zet daarnaast zijn mensbeeld. Je hebt soms even
iemand nodig die je eruit trekt. Die je een zetje geeft. Bij
Jezus geldt niet de regel van de rustdag, maar de wet van
de liefde!
Detlef Bohlken


Lutherse gemeenten dreigen te verdwijnen door lastenstijging van de fusie
Bereidheid tot het vinden van oplossingen
Evangelisch-lutherse gemeenten binnen de Protestantse
Kerk in Nederland dreigen te verdwijnen als de totale
lasten van predikantensalarissen, pensioenen en landelijke heffingen niet binnen de voor de fusie afgesproken
bandbreedte blijven. Dat betekent dat de Protestantse
Kerk in Nederland dan niet meer kan voldoen aan een
belangrijk element in de kerkorde: het levend houden
van zowel de gereformeerde als de lutherse traditie.

D

de Lutherse Wereldfederatie zou
betekenen, kwam unaniem een voorstel voor een motie aan het moderamen van de generale synode.
Synodelid Hans van der Meer verwoordde de kern van de motie zo:
‘Aanzien het de taak is van de kerk
als geheel en van de evangelischlutherse synode in het bijzonder om
de lutherse traditie te bewaren en
aan de gehele kerk dienstbaar de
maken, voldoet de kerk bij het handhaven van het financiële plaatje in
elk geval niet meer aan haar eigen
opdracht en wordt het wezen van
de Protestantse Kerk in Nederland
aangetast.’

Oplossing

In de aanloop naar de kerkvereniging, tijdens het Samen op Wegproces, is herhaaldelijk verzekerd
dat de kosten voor de nagenoeg

allemaal kleine lutherse gemeenten
tussen de vijf procent plus of min
zouden blijven. Die toezegging is
voor de synode van de vroegere
Evangelisch-lutherse Kerk in 2004
zeer doorslaggevend geweest om
in te stemmen met de vereniging.
Nu worden de lutherse gemeenten
geconfronteerd met een stijging van
gemiddeld vijfentwintig procent. Het
moratorium op de predikantstraktementen loopt in 2008 af, overgangsregelingen op zijn laatst in 2015.
Aanleiding van de motie was een
gesprek over een in de generale
synode ingediende motie ‘van de
Wetering’, waarin wordt aangedrongen op handhaving van het moratorium totdat in een regeling voor
kleine gemeenten is voorzien. Toen
lid van de synodale commissie Hans
Bas Val duidelijk stelde dat het doek
uiterlijk in 2015 zou vallen voor de
lutherse gemeenten, synodelid Reind
Loggen uitriep: ‘Als we niets doen
hebben we onszelf bij deze definitief opgeheven’ en Perla Akerboom
meteen stelde dat dat dus ook een
royement van het lidmaatschap van
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e evangelisch-lutherse synode
van de Protestantse Kerk
dringt er in een motie bij het
moderamen van de generale synode
op aan om eerder gedane toezeggingen tot beperking van de kosten van
de evangelisch-lutherse gemeenten
na te komen. Het moderamen is in
beraad over de motie.
De stijging van de kosten komt
met name door een verzwaring van
de heffing voor predikantstraktementen die lutherse gemeenten
opgelegd krijgen. Het stelsel voor
predikantstraktementen is sinds de
fusie uniform en brengt vanaf dat
moment veel hogere lasten mee
voor de lutherse gemeenten. De vele
zeer kleine lutherse gemeenten die
geen predikant hebben moeten daarnaast een beschikbaarheidsbijdrage
opbrengen die voor de fusie niet
bestond.

Toezegging

Inmiddels is in een informeel
gesprek met de nieuwe preses van
de generale synode Gerrit de Fijter
in ieder geval de wens uitgesproken
om gezamenlijk tot een oplossing
te komen. De Fijter: ‘We erkennen
het probleem en onderzoeken mogelijkheden. Ik wil graag in het geheel
van de kerk mogelijke oplossingen
bekijken die tot zegen van iedereen
moeten leiden.’ Ilona Fritz, presidente van de evangelisch-lutherse
synode is positief over deze houding: ‘Ik ervaar een grote bereidheid
om tot afspraken te komen.’ Op 2 juli
krijgt de kwestie een vervolg in een
officieel gesprek.
Praxedis Bouwman

Oecumene-notitie
beneden de maat
Een grote meerderheid evangelisch-lutherse synode van
de Protestantse Kerk in Nederland is zeer teleurgesteld
in de gespreksnotitie over oecumene die als aanzet tot
PKN-beleid op het gebied van samenwerking tussen
christenen is geschreven. ‘Onder de maat’, ‘schandalige
kwaliteit’, maar ook ‘blij dat de oecumene eindelijk is
geagendeerd’ werd gehoord.

Z

orgen waren er over de
bekaaide rol die de Lutherse
Wereldfederatie (LWF) in de
notitie krijgt. Naast zorgen dat het
blijkbaar heel lastig is om binnen de
PKN al eenduidig beleid te maken,
laat staan om vanuit de PKN op
oecumenisch vlak tot uitgangspunten
te komen. De Generale Synode van
de PKN had eind april tijdens een
gespreksronde over de notitie ook
zoveel vragen dat de notitie inmiddels
herschreven wordt en in het najaar in
een aangepaste versie opnieuw voorligt. De notitie neigt ernaar om op het
gebied van oecumene vooral lokaal en
regionaal meer inspanningen te verrichten tot samenwerken tussen christenen. De Wereldraad van Kerken en
Nederlandse Raad van Kerken worden
als belangrijkste spelers op landelijk
en internationaal gebied gezien.

kerken in de absolute Hindoe-meerderheid vooral bezig zijn met hun
eigen emancipatie. ‘Een kerk kan niet
zonder oecumenische relaties. Daarbij
zijn locale vormen van oecumene
minstens zo belangrijk als institutionele’, aldus Martin.
Ineke Bakker, algemeen secretaris van
de Raad van Kerken in Nederland,
stelde dat de samenleving geen onderscheid meer maakt tussen protestanten
en katholieken. Juist daarom is het
essentieel dat kerken en christenen
gezamenlijk optrekken. Zij uitte haar
zorg over de afnemende middelen die
de lidmaatschapkerken van de Raad
van Kerken beschikbaar stellen, waardoor de Raad wellicht haar rol niet
zo goed kan waarmaken. ‘Met minder
dan nu kan het eigenlijk niet.’

LWF en oecumene

Tijdens de Generale Synode sprak
ook Chandran Paul Martin, plaatsvervangend secretaris generaal van de
Lutherse Wereldfederatie. Hij hield de
synodeleden van de PKN vooral voor
dat ‘luthers zijn betekent: oecumenisch zijn’. Hij schetste een beeld van
de oecumenische situatie in zijn land,
India, waar de snelstgroeiende kerken
nauwelijks deelnemer zijn. Mogelijk
ligt dat in het feit dat christelijke

Juist in het Zweeds Lund werd eind
maart tijdens de viering van zestig
jaar LWF als vanzelfsprekend over
oecumene gesproken. Paus Benedictus
XVI riep in een felicitatiebrief op tot
verdergaande inspanningen om de
dialoog tussen Lutheranen en Katholieken uit te bouwen. Het is volgens
de paus een blijvende opdracht om op
een wereld waar veel mensen noodlijdend en zoekend zijn ‘in een gemeenschappelijke getuigenis de verlossende
boodschap van het evangelie van
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Luthers is oecumene

Jezus Christus te verkondigen’. De
boodschap werd overgebracht door
kardinaal Walter Kasper, president van
de pauselijke raad ter bevordering van
de eenheid van de christenen.
De LWF was na het Tweede Vaticaanse
Concilie een van de eersten die, volgens Rome, met de katholieke kerk
een vruchtbare oecumenische wereldwijde dialoog is begonnen. In de loop
der jaren zijn de beide tradities steeds
dichter bij elkaar gekomen. Tal van
overeenkomsten zijn gesloten, met als
belangrijkste de ondertekening van de
gemeenschappelijke verklaring van de
rechtvaardigingsleer in 1999 in Augsburg. ‘Tegenwoordig moeten vooral
de vragen naar wederzijdse erkenning
van de kerk, haar sacramenten en de
ambten nog verduidelijking krijgen’,
aldus de paus in zijn brief.

Oorlogservaringen
De Zweedse aartsbisschop Anders
Wejryd (Uppsala) herinnerde in zijn
preek aan het feit dat de aanwezigen
in 1947 nog vers de oorlogservaringen
zowel lichamelijk als geestelijk bij
zich droegen. ‘Vertegenwoordigers die
door leed, honger, mishandeling, de
verschrikkingen van de oorlog, landsverlies en verlies van eigenwaarde
getekend waren en boete gedaan
hadden. Maar ook vertegenwoordigers
die een overwinning hadden behaald,
weliswaar een die zwaar bevochten
is. En vertegenwoordigers van kerken
die niets van dat alles hadden meegemaakt en met hun geweten worstelden; hebben we genoeg gedaan,
hebben we het goed gedaan?’ De
boete na de Tweede Wereldoorlog
bracht volgens Wejryd verandering.
Voor mensen, voor lutherse kerken,
voor de oecumene en: ‘ik waag
het zowaar te zeggen: voor de hele
wereld’.
Praxedis Bouwman



Jongeren, leiders van vandaag en morgen

Oudere gemeenteleden
hebben altijd bezwaren
Wat kan een plaatselijke gemeente doen om jongeren
te interesseren? De lutheranen gingen tijdens een symposium voor anker bij de succesvolle SP, de idealistische
omroep Llink en onderzoeksbureau Motivaction.

M

aak jongeren medeverantwoordelijk voor kerk en
kerkelijke gemeenten. Zo
luidde de schreeuwende aanbeveling
voor iedereen die zich wil inspannen om jongeren in de kerk te halen
én te houden. Verschillende sprekers
en het publiek kwamen samen tot
die conclusie tijdens een symposium
‘Jong?! Een kerkelijke zoektocht
naar motieven, middelen en communicatie’. De bijeenkomst, op zaterdag
21 april, was georganiseerd door de
evangelisch-lutherse synode van de
Protestantse Kerk in Nederland en de

Europese communicatieclub KALME,
in de lutherse Augustanakerk in
Amsterdam.

Zelfonderzoek
Het probleem van kerken is vaak dat
volwassenen tegen jongeren praten.
Of over jongeren. Maar zelden mét
hen. Jongeren vrijheid geven en mee
laten bepalen hoe de kerk eruit ziet,
vraagt wat van het ‘grijzere’ gedeelte
van de kerkgemeenschap. Wat jongeren willen vinden in een gemeente
zal in eerste instantie niet altijd
overeenkomen met de smaak van

ouderen, maar so what? Probeer het!
De thematiek van de jeugd tot dertig
jaar, aldus plaatsvervangend secretarisgeneraal van de Lutherse Wereldfederatie Chandran Paul Martin, is
dezelfde als die van ons. ‘Natuurlijk zijn ook zij gedesillusioneerd
over geweld, armoede, schending
van mensenrechten, en zo verder.
Jeugdcultuur is een wereldculturele
uitwisseling, die dwars door grenzen
gaat. De kerk zou er goed aan doen
een proces van zelfonderzoek te
beginnen naar de rol van de kerk in
de context van de groeiende verstedelijkte jongerencultuur.’
Jongeren keren vooral de kerk als
instituut de rug toe, stelde Martin.
Hij wordt daarin ondersteund door
cijfers van het onderzoeksbureau
Motivaction dat, in samenwerking
met een uitgever en een reclamebureau, permanent onderzoek doet
naar de leefwereld van jongeren
onder de naam YoungMentality.
Achtenveertig procent van de jongeren tussen 8 en 18 jaar gelooft in
God, slechts vijf procent gaat naar
de kerk. Marcel Barnard, hoogleraar
liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit, ziet
‘jong’ tot zelfs vijftig jaar. Ook hij
wijst op het nadeel van het institutionele karakter van kerk. Flexibiliteit,
nadenken over andere vormen op
het gebied van liturgie, geloofsbe-

Het symposium ‘Jong?! Een kerkelijke
zoektocht naar motieven, middelen en
communicatie’ dat werd gehouden op
21 april in de Augustanakerk in Amsterdam. (foto: Gyula Menyes)
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Marcel Barnard (professor aan de Protestantse Theologische Universiteit) met Praxedis Bouwman
(presentatie symposium en president KALME). (foto: Marco Uschmann)

leving en muziek vormen in zijn
betoog sleutelwoorden.

Aanpassen
Dat kerken het moeilijk hebben
om jongeren binnen te houden, te
halen en te binden is een fenomeen
van nagenoeg iedere gemeente, in
binnen- en buitenland. Invalshoek
van het symposium was om ook
eens een kijkje buiten de kerkmuur
te nemen bij succesvolle organisaties die er wel in slagen om
jongeren op ideologische basis te
binden. Ondanks het aantrekkelijke
programma was het aantal deelnemers, naast Europese lutheranen
van KALME en een tiental lutherse
synodeleden, klein. Zo’n 55 mensen
zaten in de lutherse Augustanakerk
in het Amsterdamse Bos en Lommer.
Voordeel van deze bescheiden
opkomst was wel dat een levendig
debat ontstond tussen zaal en meewerkenden.
Het handjevol aanwezige jongeren laat zich horen: ‘Er wordt niet
elkkwartaal

met ons gepraat in de gemeente
over wat wij zoeken in de kerk’,
‘Waarom moeten wij ons aanpassen?
Oudere gemeenteleden hebben altijd
bezwaren en redenen waarom onze
voorstellen niet kunnen. Wij missen
gelijkwaardigheid.’ ‘Als wij in de
kerk zitten, dan worden we intussen
als een grote bijzonderheid gezien.
Dat maakt onze aanwezigheid zo
expliciet dat we van de weeromstuit
niet meer komen.’
Annette de Wit, werkzaam voor de
jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk (JOP) ondersteunt dit: ‘Praat
mét jongeren, dat adviseren wij
gemeenten die onze hulp inroepen
ook.’

De slogan ‘Jongeren zijn de leiders
van de toekomst’ mag voor Martin,
van de LWF, vervangen worden
door: ‘Jongeren zijn de leiders van
vandaag en morgen. Communicatie
is de meest vitale en strategische
dimensie in deze discussie.’ In die

communicatie moet rekening worden
gehouden met het feit dat jongeren
geconfronteerd worden met, onder
meer, toenemende secularisatie,
materialisme, een omgeving vol met
informatietechnologie, Engels als
groeiende wereldtaal, stromingen in
muziek en de wens om actie. Martin:
‘Jongeren zijn intelligent, getalenteerd, enorm enthousiast, gepassioneerd en opbouwend kritisch.
Dat laatste wordt vaak verkeerd
begrepen door kerken. Richt je communicatie zo in dat er ruimte is voor
jeugd.’
Roel Schoemaker, onderzoeker van
Motivaction, preciseert meer: ‘Tot
twaalf jaar is de invloed van ouders
groot. Vanaf twaalf jaar begint het
losmaken van de ouders, het zoeken
naar een eigen identiteit. Leeftijdsgenoten worden het referentiekader,
waarden kunnen grote veranderingen ondergaan’. Jongeren zijn geen
eenduidige groep, dé jongere bestaat
niet. Zeven factoren zijn cruciaal
om jongeren te kunnen indelen in
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Leiders

homogene groepen: de mate van
exploratie (kicks, avontuur), statusgerichtheid (aanzien bij leeftijdsgenoten), contactgerichtheid, idealisme
(maatschappelijke en sociale betrokkenheid), gezinsgerichtheid (thuis of
afzetten), toewijding en mondigheid.
Op basis van voorgaande criteria
kunnen jongeren grofweg worden
ingedeeld in zes verschillende
groepen.
‘Het is moeilijk om met een kant en
klare tip te komen op welke groepen de kerk zich kan richten’, zegt
Schoemaker. ‘Maar twee zou ik in
ieder geval aanraden.’
Dat zijn de ‘Eigenzinnige Idealisten’
(exploratief, antiburgerlijk, authenticiteit is belangrijk, op zoek naar
afwisseling, veel experiment en
zichzelf ontplooien) en de ‘Enthousiaste Verkenners’ (nieuwsgierig,
zoeken nieuwe activiteiten, spanning, afwisseling, wel vanuit stabiele
thuissituatie, willen de beste zijn
in wat ze doen, van hobby beroep
maken).
‘Sociale Aanpassers’ (niet graag
alleen, niet statusgehecht, mensenmens) en ‘Erkenningzoekers’ (onzeker, erbij horen, consumptief gedrag,
houden niet van opvallen, graag
thuis) zijn daarnaast interessant voor
de kerk. De ‘Honkvaste gemakzoekers’ (thuis, tv, redelijk passief) en de
‘Extraverte Statuszoekers’ (uiterlijk
belangrijk, nieuwe technologische
gadgets) zijn voor kerken moeilijk
bereikbaar.
De ‘Eigenzinnige Idealisten’ en

‘Enthousiaste Verkenners’ kun je als
kerk aanspreken als je de kerk tot
hun eigen wereld maakt, niet die
van volwassenen. Ze moeten kunnen
zien, horen en voelen, dus een multimediale aanpak. De nadruk moet
liggen op leren en nieuwe experimenten. De ‘Sociale Aanpassers’ en
‘Erkenningzoekers’ bereik je ook met
de kerk als hun eigen wereld en de
kerk als ontmoetingsplaats.

Praktisch idealisme
Als een wervelwind valt Renske Leijten na het betoog van Motivaction
de kerkzaal binnen. De 28-jarige
is voorzitster van Rood, de jongerenvariant van de politieke partij
SP. Sinds afgelopen november is ze
daarnaast lid van de Tweede Kamer.
Gevraagd naar haar drijfveer valt ze
te scharen onder idealist: ‘Ik wil de
wereld nú veranderen. Wat anderen daar ook van vinden.’ Kijkend
naar Rood is de tip voor kerk en
gemeente: ‘Organiseer solidariteit.
Laat vrijwilligheid samengaan met
verantwoordelijkheid. Formuleer een
doel en doe iets!’
Bij de Belgische Manon Defgnee liep
de volgorde van haar keuzes wat
anders, ze wist eerst niet zo goed
wat ze verder met haar leven wilde.
Verdieping in het christendom moest
het dan maar worden. Uiteindelijk
is ze nu ook praktisch idealist: ze
werkt een diaconaal jaar in het Mission House Amstelrank in Amsterdam. Zes jongeren werken vanuit
een huis tien maanden op het gebied

LWF en KALME
Het symposium ‘Youthful?! A church-search for motives, means and communication’ werd georganiseerd in het kader van het 60-jarig bestaan van
de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en het 30-jarig jubileum van KALME
(Kommunikationsausschuss Lutherische Minderheitskirchen in Europa), een
communicatienetwerk voor lutherse minderheidskerken in Europa. Tot de
wereldwijde gemeenschap van de LWF horen 140 lidkerken in 78 landen
en 66,7 miljoen christenen. De LWF werd in 1947 in het Zweedse Lund
opgericht. De federatie beweegt zich namens haar lidmaatschapskerken op
het gebied van oecumenische en interreligieuze verhoudingen, theologie,
humanitaire hulp, mensenrechten, communicatie en ontwikkelingswerk.
Van KALME zijn kerken van 23 Europese landen lid. KALME hield in de
dagen voorafgaand aan het symposium haar driejaarlijkse assemblee in
Nederland. Voor de evangelisch-lutherse synode in de Protestantse Kerk in
Nederland was die assemblee en de komst van een delegatie van de LWF een
buitengewone gelegenheid om de internationale verbondenheid via de LWF
in Nederland te laten zien.
elkkwartaal
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van onder meer dak- en thuislozen,
drugsverslaafden, terminale patiënten en crisisopvang. ‘Vanuit die interesse om met andere jongeren over
het christendom te praten, ben ik
langzaam een doener geworden. Het
is fantastisch om resultaat te zien
van wat begon als mijn overtuiging.’

Llink
Erik Zwiers onderstreept de wens
van jongeren om ‘iets’ te doen. Hij
werkt bij de redelijk nieuwe omroep
in het publieke bestel, Llink. Llink
profileert zich als omroep voor praktische idealisten. ‘Een vrije, eerlijke
en duurzame wereld, daar gaat het
bij ons om. Wij denken niet dat
wij dat helemaal zelf voor elkaar
kunnen krijgen. Wel willen wij een
podium bieden voor iedereen die de
handen uit de mouwen wil steken
op een deelgebied. We zijn ook niet
tegen reizen per vliegtuig. Als je dat
wilt, dan doe je dat. Er zijn alternatieven voor te vinden om op een
ander gebied wat ter verbetering
van de wereld te doen. Of om na
te denken om op de meest verantwoorde manier toch te vliegen. We
spreken vooral jongeren aan. Het
is het waard, en die tip kan ik ook
aan kerken geven, om je te verdiepen in jongeren, in hun ideologie.
Dan bereik je ze en komen ze in de
benen.’

Cynisch
Chris Aalberts is onderzoeker op
het gebied van maatschappelijke en
politieke participatie van jongeren,
daarnaast geeft hij les op een communicatieopleiding op de Haagse
Hogeschool. Hij is vooral cynisch
over het product dat tijdens het
symposium onderwerp van gesprek
is: geloof, en nog specifieker: de
lutherse confessie. Ondanks het feit
dat daarbinnen veel ruimte is voor
eigen verantwoordelijkheid, voor
eigen initiatief, lutheranen niet snel
buitensluiten, vindt hij ‘kerk’ niet
van deze tijd. En zeker met betrekking tot jongeren gaat het fenomeen
kerk volledig voorbij aan hun leefwereld. ‘Doe een zeer kritisch zelfonderzoek. Deugt het wat jullie bieden?
En focus daarna op de jongeren, zit
er wat herkenbaars in jullie product?’



JOP
In de aprilsynode van de Protestantse Kerk in Nederland presenteerde de in het artikel JOP
zich, de jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk. In een powerpointpresentatie kregen de synodeleden veel Engels jargon over
zich heen: kids, young en coach.
De nieuw gekozen preses ds. G.
de Fijter kreeg opdracht de synode
in beweging te krijgen. Hij liet ze
de wave doen. Erg soepel ging dat
niet, stram gingen de handjes in
de lucht.

Inclusieve gemeente
Natuurlijk kunnen gemeenten van
allerlei rondom de kerkdiensten
organiseren voor jongeren. Bier
drinken in de kroeg tijdens een goed
gesprek over geloof trekt mensen,
een film in de kerk doet het goed en
een aparte kerkdienst voor jongeren
eens in de zoveel tijd is een alternatief. Maar vanuit het publiek klinkt
gemor: ‘Het gaat voorbij aan wat en
wie de gemeente wil zijn. Gemeente
zijn betekent allen bij elkaar, in een
gemeenschap. Juist de kerkdienst
moet daarvoor een uitnodiging zijn.
Hoe moet dat dan?’
Terug naar Marcel Barnard, de
eerder genoemde hoogleraar liturgiewetenschap. Hij stelt dat kerk en
gemeente mee moeten in de cultuur

van nu. Vieringen en vormgeving
van geloven zijn niet los te zien van
cultuur. Jongerencultuur vereist nog
creatiever denken over kerk en diensten. In een korte schets tekent hij
het succes van de EO-jongerendag.
Met traditioneel kerk zijn heeft dat
niet zoveel te maken. Moderne communicatiemiddelen worden gebruikt,
de muziek en teksten zijn eigentijds.
‘In de meeste kerken weten ouderen
te goed wat jongeren sacraal moeten
vinden. Experimenteer!’
Liturgie is voorspelbaar, alle aanwezigen kunnen meelezen en weten
precies wat er komen gaat. ‘Ook als
dominee krijg ik er steeds meer een
hekel aan.’ Evangelische of meer
charismatische gemeenten kennen
een veel vrijere vorm van liturgie,
meer spontaniteit, meer verrassend
voor de kerkgangers. ‘Ga op zoek
naar vrijere vormen.’
Over vrije vorm gesproken, geloven
is steeds individualistischer in het
postmodernistische landschap van
nu. Barnard laat een kerk zien waar
helemaal geen vaste dienst meer is.
Een kerk waar ieder kan doen en
uiten waar hij of zij behoefte aan
heeft. De een zingt wat aan de ene
kant van de kerk, de ander brandt
een kaarsje en een volgende trekt
zich terug in een hoek voor gebed.
Een derde optie ter verhoging van
de attractiviteit van de kerk en voor
het binnenhalen van jongeren is het
binnenlaten van andere muziek en
bijbehorende teksten. ‘Muziek is een
universele vorm van uiting, waarom

zouden we huiverig zijn om andere
muziekvormen toe te laten? Het is
even wennen, maar probeer het uit.’
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Wereldwijd
Nog even terug naar de wereldfederatie. Chandran Martin, LWF,
herinnert: ‘Al bij de oprichting van
de LWF in 1947 deed de LWF een
oproep aan alle lutherse kerken om
voortdurende en toenemende aandacht te hebben voor hun jeugd.’
Het streven in de loop der jaren is
om ook tijdens de eens in de zes
jaar gehouden assemblees een aanzienlijk percentage jeugd deel te
laten nemen. In Budapest, 1984,
wordt twintig procent participatie
van jeugd afgesproken. ‘Een belangrijke afspraak om steeds aan vast te
houden’, zegt Martin. Inmiddels is
een drie jaar durende training van
jonge communicatoren wereldwijd
vorige maand afgerond. Er zijn vergevorderde plannen om een dergelijk
project op het gebied van leiderschap te starten. Eén van de toehoorders in de zaal oppert nog: ‘Hoe
zit het desondanks met het leiderschap in het algemeen in de kerk?
Wij zijn niet zo gewend om in leiderschap te denken, het zou wel eens
van wezenlijk belang kunnen zijn
om de kerk aantrekkelijk te maken.
Heb liever aansprekende figuren.’
Praxedis Bouwman
(eerder gepubliceerd in Woord &
Dienst, 11 mei 2007)

Ilona Fritz, presidente van de
evangelisch-lutherse synode en
Chandran Paul Martin, plaatsvervangend secretaris generaal van
de Lutherse Wereldfederatie in de
Augustanakerk in Amsterdam.
(foto: Marco Uschmann)
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‘Lutheranen moeten
zoeken naar heldere
antwoorden tegen
fundamentalisme’
De lutherse confessie is niet aantrekkelijk om een antwoord te vinden op de toenemende belangstelling voor
fundamentalisme en, iets minder bedreigend, evangelicale bewegingen. Dat stelt Mark Hanson, president van
de Lutherse Wereldfederatie en presiderend bisschop van
de Amerikaanse lutherse kerk. ‘Omdat, ook voor mij persoonlijk, het luthers zijn tegelijkertijd inhoudt dat je een
zekere paradox omarmt.’ Maar een antwoord moet zeker
komen. Hanson: ‘Lutheranen moeten leren om veel helderder in het dagelijks leven over hun geloof te praten.’

H

anson is in stilte zichtbaar hard
aan het nadenken om goed
te formuleren hoe hij bedoelt
dat het moeilijk is om in de lutherse
confessie een antwoord te vinden op
fundamentalistische of evangelicale
bewegingen. ‘Het lastige zit in die
paradox. Het lutheranisme zit er vol
van. Neem alleen al dat de schepping goed is en tegelijkertijd zondig.
Neem de tegenstelling tussen wet en
evangelie… Die paradoxen lijken een
tegenstrijdigheid, maar in de diepte
zit een waarheid.’ Fundamentalisme
spreekt in heldere, zwart-witte taal.
Het vaagt daarmee alle complexiteit
van paradoxen weg. De dubbelzinnigheid verdwijnt. Er wordt een zekerheid
voorgeschoteld die aantrekkelijk lijkt.

De evangelicale kerken hebben veel
weg van fundamentalisme.

elkkwartaal
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Verwijt
‘Als vader van mijn kinderen krijg ik
ook steeds het verwijt dat ik zoveel
uitleg. Mijn kinderen werpen me voor
de voeten dat ze God willen voelen in
het dagelijks leven, aan mij hebben ze
voor hun gevoel niets.’ In Amerika is
bijvoorbeeld de Evangelical Covenant
Church een kerk die erin slaagt om
mensen persoonlijk aan te spreken
met een boodschap van sociale rechtvaardigheid. De kerk is snelgroeiend
in Amerika en Canada. Twintig procent van de leden is gekleurd. Hanson:
‘Arrogantie past ons niet, we kunnen
best kijken naar wat anderen doen om

aantrekkelijk te zijn. Ik kan dan niet
anders constateren dat lutheranen niet
in staat zijn om helder hun geloof uit
te spreken, om het te onderrichten en
het voor te leven.’ Die sociale kant, zo
stelt Hanson, is er bij Lutheranen wel
degelijk. Helaas niet zichtbaar genoeg.
Jaarlijks gaat alleen al in de Verenigde
Staten 8,3 miljard dollar naar de diaconie. Zoals Luther het gezegd heeft:
God wil je goede woord niet, God wil
dat je er bent voor de buurman.

Dagelijks geloof
Een vijf jaar durende studie onder
auspiciën van de LWF naar de wenselijkheid van veranderingen in de erediensten bracht een boel ideeën, maar
geen wezenlijke andere opzet. De ideeën
zijn allemaal te vinden op internet. ‘Dat
betekent dat we het niet zozeer in de
orde van dienst moeten zoeken, onze
kerkelijke leiders moeten veel harder
werken aan uitleg, leren en preken’,
is de stellige mening van Hanson.
De term diapraxis komt om de hoek
kijken, veelgehoord in lutherse kringen.
Het betekent zoveel als terug naar de
dagelijkse dingen die belangrijk zijn en
elkaar daarop vinden. ‘Kom maar uit
voor je geloof, praat erover in het dagelijks leven. Als lutheranen delen we dat
niet zo snel met mensen. Zolang we dat
niet doen hebben we geen antwoord op
fundamentalisme of evangelicale bewegingen. Fundamentalisten zijn overtuigd
van hun zeker weten wat God doet. Wij
zijn dat niet. Wij moeten het antwoord
uit de gemeenschap halen.’
Praxedis Bouwman
10

KALME-assemblee kiest nieuw bestuur
Praxedis Bouwman: Communicatie als strategische taak

‘K

erk is communicatie en
communicatie is helaas niet
in alle kerkleidingen op het
niveau van leiderschap verankerd’,
zegt de nieuw gekozen president van
het Communicatiecomité Lutherse
Minderheidskerken in Europa
(KALME), Praxedis Bouwman in
gesprek met de Evangelische Persdienst Oostenrijk naar aanleiding
van de assemblee die in april in
Utrecht werd gehouden.
De 39-jarige journaliste noemt als
een van haar belangrijkste doelen
om het strategische element van
communicatie nationaal en Europees-internationaal ‘in de kerkleidingen vast te zetten’. Tegelijkertijd
moet ook het bewezen werk van
KALME, scholing en training voor
mediaprofessionals van Europese
minderheidskerken worden voorgezet. ‘Het aantal deelnemers aan deze
scholingen en trainingen laat zien
dat er grote interesse voor is’, zegt
de Nederlandse.

de samenleving’. Vogel-Mfato benadrukte dat christelijke communicatie
‘horizontale communicatie’ betekent.
‘Dat vasthouden is belangrijk in een
tijdperk waarin communicatie geleid
wordt door egocentrische belangen.’
Christelijke communicatie zou ‘corrigerend kunnen werken voor vele
politieke en sociale instituties’.
‘Het is een genoegen, en ik ben ook
een beetje trots, dat we het dertigjarige jubileum van KALME hier
kunnen vieren vandaag’, zei dominee Ilona Fritz, president van de
evangelisch-lutherse synode van de
Protestantse Kerk in Nederland. Fritz
opende met haar rede het symposium
‘Jong?! Een kerkelijke zoektocht naar
motieven, middelen en communicatie’, dat de lutherse synode samen
met KALME op 21 april jongstleden
in Amsterdam organiseerde. Fritz
benadrukte dat communicatie een
‘belangrijk element’ is, ook en juist
voor kerken. ‘Zo is het juist een taak
van communicatie in kerken om jongeren te bereiken.’

KALME als belangrijk netwerk

Unieke prestatie

‘Sinds dertig jaar speelt KALME een
belangrijke rol in verdieping en vervolgscholing voor mediawerk’, zei
Eva-Sybille Vogel-Mfato, Europasecretaris van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) tijdens de assemblee.
KALME is een ‘belangrijk netwerk
voor communicatie binnen de
lutherse kerken, dat de gemeenschap
tussen de Europese kerken heeft verdiept ten tijde van het communisme,
ten tijde van radicale economische
veranderingen en de secularisatie van

‘Dertig jaar in dienst van communicatie is een unieke prestatie. Uw
motivatie om bruggen te bouwen
met de kracht van de kleine aan-

tallen is zeer zichtbaar in het succesvolle werk en het bestaan van
KALME’, zei dominee Chandran Paul
Martin, plaatsvervangend secretaris
generaal van de LWF. ‘Netwerken als
KALME laten de gemeenschap van
kerken zijn als gemeenschap door
communicatie.’

Bestuur
Marina Chudenko, van de evangelisch-lutherse kerk in Rusland en
andere staten (ELKRAS) werd gekozen tot vice-presidente. Marco Uschmann uit Oostenrijk blijft penningmeester, Roland Kauffmann van de
Verenigde Protestantse Kerken van
Elzas-Lotharingen (EPAL) is secretaris van KALME. Daarnaast zijn
de Let Pavils Bruvers, de Est Meelis
Süld, de Britse Phoebe Luke en de
Duitse Sebastian Zebe, die als dominee werkt in de lutherse kerk van
Italië, als bestuursleden gekozen.
KALME verenigd media-professionals en kerkleidingen van lutherse
minderheidskerken in Europa met
als doel het verbeteren van communicatie. Momenteel heeft KALME
23 lidmaatschapskerken. Voor meer
informatie: www.kalme.net
Marco Uschmann, Oostenrijk

In een feestelijke viering in Amsterdam kreeg het KALME bestuur de
zegen van de dominees Ilona Fritz en
Chandran Paul Martin.
(foto: Jerzy Below)
elkkwartaal
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Lutheranen op zestigste verjaardag in
discussie over (homo)seksualiteit

Eenheid zoeken ondanks
verschillen
De discussie over homoseksualiteit lijkt weer helemaal
terug van weggeweest. Na alle commotie rond weigerambtenaren lijkt ook de discussie rond het homohuwelijk in de Protestantse Kerk in Nederland weer op te
duiken. In de wereldkerk is ook het laatste nog niet
over dit onderwerp gezegd, zo bleek bij de bijeenkomst
rond de zestigste verjaardag van de Lutherse Wereldfederatie (LWF).

L

utheranen zijn wereldwijd niet
bang om ‘moeilijke’ onderwerpen als homoseksualiteit,
gelijke kerkelijke participatie van
vrouwen en de grote problematiek
rondom aids/HIV aan te gaan. Dat
er, met name in het ontluikende
gesprek over homoseksualiteit, spanningen liggen tussen noordelijke en
zuidelijke lutherse kerken, werd in
de eerste aanzet over het onderwerp
‘huwelijk, familie en seksualiteit’
wel duidelijk toen kerkleiders en
de besturende raad van de Lutherse
Wereldfederatie (LWF) met elkaar
in gesprek raakten over een voorliggend voorstel. Dat gebeurde in
het Zweedse Lund waar eind maart
naast feestelijkheden rondom de
oprichting van de LWF meteen het
vergadergedeelte werd afgewerkt.
In 1947 troffen voornamelijk Europese en Noord-Amerikaanse lutheranen elkaar in het in de oorlog

neutraal gebleven Zweden om een
wereldwijde federatie van lutheranen op te richten. De behoefte aan
samenwerking was na de oorlog
vooral op het humanitaire vlak en
de materiële wederopbouw ontstaan.
Dat in het Zweedse Lund destijds
ook de Duitse lutherse kerk aanschoof werd 60 jaar later, in hetzelfde Lund, een wonder genoemd.
In latere jaren sloten lutherse kerken
in andere continenten zich aan bij
de LWF. Inmiddels is dat een federatie waarvan 140 kerken met in totaal
66,7 miljoen leden in 78 landen lid
zijn. Onder hen ook de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN), waarin
bijna drie jaar geleden ook de
Evangelisch-Lutherse Kerk van het
Koninkrijk der Nederlanden opging.

Bewust is gekozen om de discussie
over homoseksualiteit niet te isole-

ren, maar in een totaalpakket mee te
nemen over huwelijk, familie en seksualiteit. Een werkgroep met lutheranen uit alle werelddelen bereidde
de afgelopen jaren een discussiestuk
voor. De werkgroep stelt voor om tot
richtlijnen te komen hoe het gesprek
in de lidkerken aangegaan kan
worden. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling om een gemeenschappelijk standpunt te formuleren, of om
problemen op te lossen. De funda-
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Huwelijk, familie en seksualiteit

De kathedraal van Lund waar de vieringen
rondom zestig jaar LWF gehouden werden.
Zestig jaar geleden werd de federatie in dezelfde kathedraal opgericht.
(foto: Praxedis Bouwman)

menten van de dialoog zullen volgens de Noorse professor Jan-Olav
Henriksen, voorzitter van de werkgroep: ‘uit moeten gaan van het feit
dat culturele verschillen zorgen voor
verschillen in Bijbelinterpretaties.
Bovendien moet rekening worden
gehouden met de manier waarop
de Bijbel wordt gelezen. De dialoog
zorgt natuurlijk voor spanning in de
kerken, maar principe moet zijn dat
het geen samenwerking oplost.’ Conclusie van de werkgroep: ‘De discussie mag geen splijtzwam worden.
Er is vijf jaar studie nodig om goed
onderzoek te doen naar de stand van
zaken in de kerken. En bovenal: de
menselijke waardigheid moet gewaarborgd worden door de kerk.’
Voorafgaand aan de beraadslagingen
over het voorstel riep de secretarisgeneraal van de LWF, Ishmael Noko,
op om vooral tot oplossingen te
komen en splitsingen te voorkomen.
‘Daarom moeten we met respect naar
elkaar luisteren, in plaats van elkaar
te veroordelen.’ Sommige Afrikaanse
en Oost-Europese bisschoppen lieten
geen twijfel bestaan dat voor hen het
inzegenen van gelijkgeslachtelijke
paren een kerkscheurend karakter
heeft. Afrikaanse kerken lieten weten
dat huwelijk in het licht van de Bijbel
‘heilig is, door God ingezet en uitsluitend bestemd voor de verhouding
tussen man en vrouw’.
In Azië is het onderwerp homoseksualiteit relatief nieuw. De kerken
daar pleitten voor goede begeleiding van homoseksuelen. Bisschop
Munib Yunan van Jordanië en Het
Heilge Land waarschuwde: ‘Natuurlijk moeten we het erover hebben
hoe we omgaan met de verschillende houdingen van de lidkerken.
Dit onderwerp ligt gevoelig in het
Midden-Oosten. Het kan gemakkelijk
leiden tot een oecumenische crisis in
dit gebied.’ De Zweedse aartsbisschop
Anders Wejryd sprak anders: ‘Kerken
verschillen in de praktijk op zoveel
gebieden, wat we in de gemeenschap
niet zo zwaar moeten laten wegen.
Niet zolang we het erover eens zijn
wat of beter gezegd, wie het middelpunt van ons geloof uitdrukt.’
En eigenlijk verwoordde hij daarmee het gevoel van de noordelijke
kerken.
Alle werelddelen waren het met

Chandran Paul Martin (plaatsvervangend secretaris generaal LWF, Mark
Hanson (president LWF) en Ishmael
Noko (secretaris generaal LWF) tijdens de vergadering van de ‘Council’,
de raad van de LWF, in het Zweedse
Lund. (foto: LWF)
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elkaar eens dat het wél nodig is om
de dialoog over ‘huwelijk, familie en
seksualiteit’ te intensiveren. Sociale,
politieke, culturele en interreligieuze
factoren moeten daarbij worden
betrokken. De Europese kerken
riepen daarnaast op tot diepgaand
theologisch onderzoek over het
onderwerp en Bijbelse hermeneutiek.
Uiteindelijk is besloten de richtlijnen
tot zover voor de procedure voor
het wereldwijd te voeren gesprek en
de dialoog aan te nemen en verder
te ontwikkelen. Maar de commissie
heeft daarnaast als opdracht meegekregen om een rapport dat voorlag
met standpunten van de verschillende landen te verdiepen en verder
uit te werken.

Aids/HIV
Met trots werd in Lund een handboek voor het werk met HIV en
Aids ‘Genade, zorg en rechtvaardigheid’ gepresenteerd. Ondanks alle
verschillen in inzicht is de LWF
erin geslaagd om tot een dergelijk
handboek te komen. Meteen in het
eerste hoofdstuk wordt feitelijk uitgelegd hoe HIV en Aids ontstaat,
maar vooral ook hoe het voorkomen
kan worden. Daarin staat seksuele
onthouding voorop als sprake is
van besmetting, met het gebruik
van condooms als goede tweede.
Ook aan de niet willende man wordt
gedacht: vrouwen wordt aangeraden
om dan te kiezen voor, het duurdere,
vrouwencondoom.

Vrouwenparticipatie
Participatie van vrouwen, zowel
in geordineerde vorm als in nietambtsdragende functies, staat meer
dan twintig jaar hoog op de agenda
van de Lutherse Wereldfederatie.
In 1990 werd dat in een assemblee
in Curitiba (Brazilië) nog eens herbevestigd. De LWF heeft zichzelf
opgelegd dat, ook in staffuncties

in het kantoor in Genève, veertig
procent vrouw moet zijn. Bovendien
moet ook nog eens rekening worden
gehouden met een gelijkwaardige
verdeling tussen noord en zuid. Die
zelfopgelegde veertig procent wordt
niet gehaald. Secretaris-generaal
Noko hamerde in Lund herhaaldelijk
op meer inspanningen om die cijfers wel te halen. Zeker ook op het
gebied van vrouwenparticipatie in
kerkelijke ambten.
Van de 140 LWF-lidkerken wijzen
37 vrouwenordinatie af, dat zijn
voornamelijk landen in Afrika, Azië
en Oost Europa. Inmiddels zijn er
wereldwijd twintig vrouwelijke bisschoppen en kerkpresidentes. De
sinds 2005 bijeenkomende ‘Conferentie van vrouwelijke bisschoppen,
presidenten en leiders’ is blij dat
vrouwenparticipatie zoveel aandacht
krijgt. De conferentie is verheugd
dat een document van de LWF
‘Kerken zeggen nee tegen geweld
tegen vrouwen’ het meest vertaalde
document in de geschiedenis van
de LWF is. De vrouwenconferentie drong er bij de vergadering op
aan dat hard gewerkt wordt aan de
opgelegde streefcijfers. Daarnaast
wil de vrouwenconferentie dat ook
in oecumenische gesprekken steeds
gelet wordt op het aandeel vrouwen
in delegaties. De raadsvergadering
bevestigde wederom achter dit beleid
te staan. In een afsluitende persconferentie verzekerde Noko dat alle
inspanningen erop gericht zijn om
de percentages vrouwenparticipatie
te halen. ‘Ik verwacht dat tijdens de
assemblee in 2010 van de LWF in
Stuttgart, 50 procent van de aanwezigen vrouw is. Anders verliezen we
onze geloofwaardigheid.’
Praxedis Bouwman
(eerder gepubliceerd in Centraal
Weekblad, 13 april 2007)
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Lund Statement: visie op het bisschoppelijke ambt
Na acht jaar voorbereidingstijd heeft
de raad van de Lutherse Wereldfederatie in Lund een doordachte visie
op het bisschoppelijke ambt aangenomen. Eén van de belangrijkste
punten in de visie is dat iedereen
in een bisschoppelijk ambt (of vergelijkbare functie) de taak heeft om
het leiderschap meelevend vorm te
geven om zo een collegiale stijl van
ambtsuitvoering te bevorderen. Kerkleiders zijn beroepen om deemoed en
eenvoud voor te leven. Het ambt zou
niet overheersend moeten zijn, het
moet dienend zijn. Het ambt moet
in een beslissende toewijding uitgeoefend worden voor hen die aan de
rand van de samenleving staan. In
de uitoefening van hun ambt moeten
kerkleiders de nodige tijd en ruimte
voor persoonlijk gebed, leren en ontspanning creëren, zodat ook op die
manier het noodzakelijke voorbeeld
wordt gegeven aan geordineerden en
leken.
Het document ontstond uit een be-

hoefte om nader te onderzoeken en
vast te leggen hoe het wezen van de
lutherse kerk en de taken van leidinggevende gremia zich tot elkaar
verhouden. Dat alles uiteraard vanuit
de invalshoek hoe het leidinggevende
ambt het apostolische karakter van
de kerk, dus de continuïteit met Jezus Christus en de apostelen, dient.
In 1999 is besloten het project te
starten dat uiteindelijk tot het statement van afgelopen maart leidde.
Het LWF-bureau voor oecumene, de
LWF-afdeling voor theologie en studie en het Instituut voor oecumenisch
onderzoek in Straatsburg hebben
voor de totstandkoming van de visie
op het kerkelijke ambt samengewerkt.
Al in 1983 en 1993 zijn studies naar
dit onderwerp verricht. Later volgde
een consultatie op Malta in 2002,
evenals regionale consultaties in
2001 en 2002. Alle uitkomsten én de
commentaren van individuele kerken,
waaronder een uitgebreide van de
Nederlandse lutherse kerk, zijn in het

uiteindelijke statement meegenomen.
Tijdens de vergadering in het Zweedse Lund over dit document, benadrukte secretaris generaal Ishmael
Noko van de LWF dat het statement
niet zozeer een leerdocument is, maar
een basis voor discussie. ‘Het document is een fundamentele bijdrage in
het gesprek over vragen naar het kerkelijk ambt, zowel in oecumenische
relaties, als ook binnen de LWF als
kerkgemeenschap.’ Met het document
is er nu voor het eerst een officiële
tekst die het moderne lutherse denken
over kerkleiderschap verwoordt.
De volledige tekst van het document
is, in het Engels, te vinden op: www.
lutheranworld.org/LWF_Documents/
LWF_The_Lund_Statement_2007.pdf
Praxedis Bouwman
(mede gebaseerd op nieuwsbericht
LWI, 18 mei 2007)

Nieuwe Johannes de Doper voor Catharijneconvent
Tijdens Art Amsterdam 2007 heeft
Museum Catharijneconvent het
werk Johannes de Doper van de
kunstenaar Carolein Smit aangekocht bij galerie Brutto Gusto uit
Berlijn. Deze hedendaagse variant van het eeuwenoude religieuze
thema ‘Johannes-in-disco’ - waarbij
het afgehakte hoofd van Johannes
op een schaal ligt - is geheel in
geglazuurd keramiek uitgevoerd.
Vanaf zaterdag 12 mei is de aanwinst in Museum Catharijneconvent
tentoongesteld.

gaand op een Byzantijns voorbeeld,
stammen al uit de 13de eeuw. Vanaf
de Middeleeuwen kent men aan Johannes de Doper genezende krachten
toe bij hoofd- en keelpijn. Speciaal de
Johannesschotels en de losse hoofden
zijn vereerd ter bestrijding van dergelijke aandoeningen. Een fraai 15eeeuws albasten beeldje van het afgeslagen hoofd van Johannes bevindt
zich in de collectie van het museum
en wordt samen met het werk van
Carolein Smit getoond.

Johannes de Doper anno nu
De Johannes de Doper (2007) van
Carolein Smit is zeer confronterend.

Het fascineert, trekt aan en stoot af.
De detaillering, het realisme en ook
de uitstraling maken dit kunstwerk
tot iets bijzonders. Dagelijks wordt
men geconfronteerd met terrorisme,
dood en verderf. Onthoofdingen zijn
aan de orde van de dag. Ongevraagd
wordt men deelgenoot gemaakt van
deze gewelddadigheden, die hoewel
ver weg, toch dichtbij zijn en ons
persoonlijk raken. Het kunstwerk
toont de kwetsbaarheid van de mens
en de gruwelijkheden waartoe men in
staat blijkt.
Het thema van de uitbeelding van
het hoofd van Johannes de Doper op
een schaal is eeuwenoud. De oudste
voorbeelden in West-Europa, terug-
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www.catharijneconvent.nl

Synode zegt definitief ‘nee’
tegen hbo-predikant
D

e Protestantse Kerk in Nederland krijgt geen predikanten
die een hbo-opleiding met
aanvullende cursussen hebben
gevolgd. Dat heeft de synode van de
Protestantse Kerk eind april in Lunteren besloten.
De synode is echter wel bezorgd over
de positie van de kerkelijk werkers,
theologen met een hbo-opleiding die
in een kerkelijke gemeente actief zijn.
De synode stelde een stuurgroep in,
die zowel het universitair karakter van
het ambt van predikant als een verbetering van de positie van de kerkelijk
werkers moet waarborgen.
Zij sprak onder meer uit dat de kerkelijk werkers een volwaardige plek in
de kerk moeten krijgen, zo mogelijk
door hun al naar gelang de aard van

hun werk het ambt van ouderling of
diaken te geven, waardoor ze lid van
de kerkenraad zijn. Ook zal de stuurgroep moeten onderzoeken, onder
welke strikte voorwaarden een hbotheoloog mag preken en de sacramenten mag bedienen. Ook zal hun rechtspositie moeten worden verbeterd.
De synode kwam tot haar besluiten bij
de bespreking van het rapport ‘Werken
in de wijngaard’. Dit rapport was
geschreven door dezelfde brede studiecommissie, die eind vorig jaar grote
consternatie in de Protestantse Kerk
verwekte door voor te stellen om niet
alleen universitair afgestudeerden,
maar ook hbo’ers die aanvullende
cursussen hebben gevolgd, tot het
ambt van predikant toe te laten.
De opschudding had tot gevolg dat

het synodebestuur in november de
suggestie van de commissie uit een
besluitvoorstel verwijderde, nog voordat de synode erover zou spreken. De
aanleiding voor de suggestie om de
opleidingseisen van predikanten te
versoepelen was dat in de Protestantse
Kerk ondanks een dalend ledental
rond 2020 een tekort van driehonderd
tot vierhonderd predikanten dreigt.
Vooral kleine gemeenten en gemeenten in de grote steden dreigen daardoor in de problemen te komen. Nogal
wat kleine gemeenten hebben nu soms
al veel moeite het traktement van een
predikant te betalen. Een hbo’er is
goedkoper.
Bron: ANP

berichten
Proeftraining Pastoraat voor vrijwilligers
Wie als vrijwilliger werkt of wil gaan
werken in het pastoraat kan vanaf
september 2007 terecht bij de Basistraining Pastoraat (BTP) en de Voortgezette Training Pastoraat (VTP). Het
betreft een nieuw initiatief waarbij de
training tevens wordt getest.
In de komende jaren zal het aantal
predikanten in actieve dienst met
veertig procent dalen. Naar verwachting wordt de rol van vrijwilligers in
kerken en gemeenten, ook in het pastoraal werk, steeds groter. De basistraining leidt gemeenteleden op tot
contactpersoon, ouderling en
(huis)bezoeker. De voorgezette training geeft een verdieping en uitbreiding van de basistraining, zodat de
deelnemer tijdelijk een predikant of
pastoraal werker kan vervangen.
De Basistraining Pastoraat omvat
zestien bijeenkomsten van een dagdeel per week, waarin aandacht wordt
besteed aan communicatievaardighe-

den, gesprekstraining, bibliodrama en
muziek- en/of beeldmeditatie. De
Voortgezette Training Pastoraat
omvat vierentwintig bijeenkomsten
van een dagdeel per week, waarin
naast genoemde zaken tevens situaties uit de pastorale stagepraktijk van
deelnemers worden besproken. Er is
aandacht voor voeren van geloofsgesprekken en het als pastor omgaan
met rouw. In beide trainingen is aandacht voor psychologische en theologische aspecten van pastoraal werk.
De cursussen zijn het resultaat van de
integratie van de Lutherse Lekenopleiding in de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. De trainingen
bieden geen mogelijkheid om als
beroepskracht aangesteld te worden;
daarvoor zijn de Hbo-opleidingen.
Het Luthers Diaconessenhuis Fonds
betaalt aanzienlijk mee aan de ontwikkeling van de cursus en deze
proeftrainingen. Voorwaarde daarvoor

was dat ook lutherse gemeenten in
gelegenheid zijn om deel te nemen.
Gezien het aantal predikantsvacatures
en het aantal te verwachten predikantsvacatures, lijkt het juist voor
lutherse gemeenten nuttig om mensen
naar de cursus af te vaardigen.
Van elke deelnemer wordt verwacht
dat hij/zij actief aan de training deelneemt, bereid is tot zelfreflectie, een
bijdrage levert aan de evaluatie en na
afloop van de training bereid is om in
eigen gemeente aan de slag te gaan in
het pastoraat. VTP-cursisten dienen
reeds een dagdeel in het pastoraat
werkzaam te zijn.
Deelname aan de proeftraining is
gratis.
Informatie en opgave: Protestants
Landelijk Dienstencentrum, Afdeling
Binnenland t.a.v. mw. J. Postma, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht,
j.postma@pkn.nl, tel (030) 880 14 68.
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Het Haagse Bätzorgel is in
volle schoonheid hersteld
De doorgaans brede opgang naar het Bätzorgel van de
Evangelisch-Lutherse kerk in Den Haag is wat smalletjes,
op de ruime gedeelten van de houten trap staat de
wereld aan gereedschap. Op het balkon van het orgel is
een liedboekenkastje keurig beschermd met een lap omgebouwd tot zaagtafel. Schijnbaar achteloos ligt een
aantal registerknoppen te wachten op wat komen gaat.
De restaurateurs van de Zaanse orgelbouwer Flentrop zijn
in de weer met klemmen, met pijpen, met noem maar op.
Op 2 september, op de dag af 245 jaar na de eerste inspeling, vindt het herstelde orgel weer haar reguliere
plek in de eredienst.

H

Zeven van de acht blaasbalgen zijn er nog in
het Bätzorgel in Den Haag. Ze zijn in ere
hersteld waardoor het orgel zowel elektrisch
als mechanisch lucht kan krijgen.
(foto: Praxedis Bouwman)

et is een mirakel, een samenspel van organisaties en particulieren, dat het benodigde
geld voor de broodnodige restauratie
beschikbaar kwam. Het Bätzorgel,
bouwjaar 1762, heeft zonder twijfel
een plaats in de top-5 van orgels
in Nederland. Het is het belangrijkste historische orgel in de stad Den
Haag. Maar de pot met geld van het
rijk voor de aangewezen rijksmonumenten, zowel orgel als kerk, is al
jarenlang leeg. De gemeente Den Haag
kwam over de brug: 285 duizend euro
werd vrijgemaakt, meer dan de helft
van het restauratiebedrag. Naast stortingen van fondsen is 90 duizend euro
door de stichting restauratie Bätzorgel
bijeengebracht. De firma Flentrop kon
na een grondige opknap- en schilderbeurt van de kerk aan de slag. Het
instrument is op zondag 2 september
om 15.00 uur in volle glorie te horen.
Vaste organist Aart Bergwerff speelt

zijn gecomponeerde muziek bij een
nieuw lied van de hand van Hans
Mudde. Haagse predikante Trinette
Verhoeven duikt in de gemeentearchieven om de lezingen van 2 september 1762 te achterhalen: ‘Bijzonder,
oude lezingen en een nieuw lied.’

Aart Bergwerff, naast vaste bespeler
van het Bätzorgel hoofdvakdocent
orgel aan het Rotterdamse conservatorium, spreekt lyrisch over ‘zijn’
orgel: ‘Het is van een schoonheid...
Ieder orgel is anders, dit orgel heeft
charisma, heeft een ziel. Ik vind dit de
mooiste plek van Nederland, vanwege
het orgel en ook vanwege de lutherse
kerkelijke traditie. Ik heb al even op
het orgel kunnen spelen: geweldig!
Door het schilderen van de kerk is de
akoestiek, die heel helder is, anders.
De nagalm is door verminderde weerstand langer. Dat betekent dat ik net

even iets anders moet spelen.’
De restauratie was hoognodig. Eens
in de veertig tot vijftig jaar heeft een
orgel groot onderhoud nodig. Deze
keer was het vooral technisch herstel. Bijvoorbeeld aan de windladen.
Dat is de distributiebak van lucht, te
vergelijken met een soort letterbak
van vroeger. Als je een toets indrukt,
gaat de wind naar de goede pijp. De
windladen bestaan voornamelijk uit
eikenhout met lijmverbindingen. Door
de tijd én het tamelijk droge klimaat
in de kerk worden die verbindingen
poreus met als gevolg ongewenste
overloop van lucht van de ene pijp
in de andere. Ook cosmetisch is het
instrument aangepakt. Het front werd
schoongemaakt, maar bewust is gekozen om niet te polijsten. Bergwerff:
‘Je mag best zien dat het een orgel uit
1762 is.’
Alles, behalve de klank, is gerestaureerd. Bergwerff glundert: ‘Daarmee
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Schoonheid

is het unieke hetzelfde.’ Of toch iets
anders eigenlijk, mooier. De oude
blaasbalgen zijn in ere hersteld. Het
orgel had oorspronkelijk acht grote
balgen die met de voet getreden
konden worden. Begin twintigste
eeuw, met de komst van elektriciteit
is die voetmatige functie stilgelegd.
‘Gelukkig zijn er nog zeven van de
acht balgen bewaard gebleven en is
het orgel destijds niet drastisch omgebouwd’, zegt Bergwerff. ‘In de toekomst kunnen de balgen weer worden
getreden. Dat maakt een substantieel
verschil in klank.’ Door elektriciteit
ontstaat een snelle onrust in de klank
en ook de wisselstroom van het lichtnet heeft invloed op de klank. Nu
kunnen beide mogelijkheden gebruikt
worden. Dat is handig, want trappen
moeten twee mensen doen en die zijn
er niet altijd.
In het orgel zijn de balgen prachtig
te zien. Het trappen is niet moeilijk
maar vergt wel een subtiele techniek
bij het loslaten van de pedalen. Een
van de mannen van Flentrop vertelt
dat hij wel eens heeft gehoord van een
dove trapper die precies wist hoe lang
een psalm duurde en daarnaar trapte.
De trapruimte heeft een in de muren
gekerfde historie. Namen van oudtrappers staan in het hout en blijven
gewoon zitten.

Cultuur
Vanzelfsprekend heeft het Bätzorgel
een belangrijke functie in de eredienst.
Predikant Trinette Verhoeven voelt
zich verwend: ‘Als ik Aart hoor spelen
na een preek dan klinkt dat door zijn
spel op dít orgel fantastisch zoals het
bedoeld is. Zo voorgaan in deze kerk
met dit orgel en deze organist is steeds
een bijzondere ervaring.’
Het orgel heeft meer in zich. Dat
besefte ook de gemeente Den Haag
met de grote bijdrage aan de restauratie. Organist Bergwerff: ‘Orgel in onze
cultuur is een bedreigde diersoort.
We denken hard na hoe we dit prachtige orgel niet populistisch maar met
goede inhoud en artistiek aan mensen
kunnen laten horen. Concerten, series

Oktober: Bätzorgelmaand
Na de hernieuwde inspeling in de eredienst op 2 september 2007 van het
Bätzorgel, aanvang 15.00 uur, Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Burgwal
in Den Haag, staat de maand oktober in het teken van het gerestaureerde
instrument.
• Zaterdag 6 oktober: 15.30 uur, feestelijk concert door Aart Bergwerff;
werken van onder meer Johann Sebastian Bach, César Franck en Max
Reger.
• Maandag 29 oktober: 20.15 uur: Ton Koopman, orgel; werken van Dietrich Buxtehude en Johann Sebastian Bach.
• Woensdag 31 oktober: 20.15 uur, Aart Bergwerff (orgel) en Collegium
Vocale Briela, Barend Schuurman (dirigent), ‘Dritter Teil der Klavierübung (grote orgelmis)’ van Johann Sebastian Bach; met gezongen
lutherse koralen.

kerkmuziek, meer kerkopenstellingen,
noem maar op. Vanwege de uniciteit
is het orgel gewild bij professionals uit
binnen- en buitenland. Cd-opnames
konden tot nu toe niet vanwege het
klankverlies, nu wel.’ Conservatoriumstudenten uit Rotterdam en Den Haag
hebben les op het instrument en juist
dat gegeven trekt ook studenten uit
met name Azië en Amerika, die een
dergelijk orgel niet hebben, aan. Leerlingen van de muziekschool in Den
Haag en koren kunnen kennismaken
met het orgel.
Nog voor de restauratie speelde het
orgel een hoofdrol in een project
‘woord-beeld-muziek’. ‘Een zintuiglijke
ervaring,’ aldus Verhoeven. In een van
de bijeenkomsten was het woord uit
de Bijbel te horen waarop Marc Chagalls ramen in de Hadassakliniek in
Jeruzalem geïnspireerd zijn. De ramen
waren tegelijkertijd in projectie te
zien, net als de muziek voor trompet
en orgel van Petr Eben, Okna (Vensters), te horen was. Die serie krijgt
een vervolg.

Iedere woensdag zijn de deuren van
de evangelisch-lutherse kerk aan de
Burgwal tijdens lunchtijd anderhalf
uur geopend. Een vaste kern van
bezoekers aangevuld met iedere week
wisselende, komt voor een kort gebed
en ter meditatie orgelmuziek. Verhoeven: ‘We kunnen dat uitbreiden met
een middagpauzeconcert. Door de
contacten van de organist zijn altijd
orgelspelers te vinden. Uitdaging zien
predikant en organist in het zoeken
naar muziek voor ‘de man op straat’.
Den Haag is een stad met veel nationaliteiten, ook de kerkgemeenschap is
daar een afspiegeling van. Verhoeven:
‘We hebben al eens muziek uit WestPapoea in de kerk gehad. Ik vind het
spannend om te kijken of we concerten kunnen geven met wereldmuziek.’
De stad en ommeland zullen genoeg
te horen krijgen van het orgel dat
Johann Heinrich Hartmann Bätz 245
jaar geleden bouwde.
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Praxedis Bouwman

De firma Flentrop werkte de afgelopen
maanden hard aan de restauratie van
het Bätzorgel.
(foto: Praxedis Bouwman)
elkkwartaal

Lutherse kerk Suriname is
kerk in wederopbouw
De Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname (ELKS) is zoekt
een manier om een dreigend tekort aan predikanten op
te vangen. Zo lang er geen nieuwe predikanten zijn opgeleid, bieden tijdelijke predikanten enig soulaas.

D

e kerk in Suriname beraadt zich
bij welke regio van de Lutherse
Wereldfederatie (LWF) de beste
aansluiting te vinden is. Samen met
de lutherse kerk in Guyana is ELKS
ingedeeld bij Latijns-Amerika, maar
taal en culturele verschillen vormen
een grote barrière. ‘Het is een kwestie van doorzetten’, zucht Raymon
Wimpel, voorzitter van de ELKS. ‘We
hebben zo weinig te bieden. De kerkgangers komen wel, maar de vreugde
van het gemeente-zijn is er niet zo.’
Toch voelt hij elan onder de lutheranen: ‘Het is onze kerk! We gaan
ervoor, overleven en zullen weer goed
kerk kunnen zijn. Het is het werk van
God.’ Wimpel werd, niet voor het eerst,
weer teruggehaald als voorzitter van
het kerkbestuur vanwege interne problemen. De spanningen zijn inmiddels
van de baan: ‘En als we erin slagen
om nu weer perspectief te bieden, dan
komt de geestdrift wel weer’, verzekerd Wimpel.

Predikanten
Het meest nijpende probleem is het
zelfvoorzienend vermogen om het
gemeentewerk door predikanten te
laten doen. Met een geordineerde
predikant die ook nog eens aalmoezenier is en twee lekenpredikanten
waarvan er één de pensioengerechtigde leeftijd voorbij is, is het lastig
om, zoals Wimpel het zegt: ‘het woord
goed te brengen’. In Paramaribo zijn
alleen in de Maarten Luther-kerk en
de Gemeenschap van Hoop, waar een
concentratie van jongere lutheranen
elkkwartaal

zit, wekelijks diensten. In de hoofdstedelijke Bethlehemkerk wordt twee
keer per maand gekerkt. In Nickerie en
Lelydorp is per maand een dienst. De
laatst genoemde gemeenten werken
samen met de hervormde kerk van
Suriname. Eén keer in de maand gaat
Michael Stewart, de enige actieve
lutherse dominee, voor diensten van
sacrament naar de Gemeenschap van
Hoop.
In het halen van predikanten van
buiten Suriname ziet Raymon Wimpel
de oplossing. ‘Jarenlang hadden we
predikanten uit Nederland. De laatste
tijd hadden we een paar jonge Surinaamse predikanten, maar die zijn
allemaal weer weg. Dat is meteen ons

probleem: we hebben niet onze eigen
predikanten en daarmee ook niet de
mogelijkheid om op te leiden. Als
we nu tijdelijk uit de brand geholpen
worden, zijn wij in de gelegenheid om
structureel te investeren in predikanten en lekenpredikanten van eigen
bodem.’ De voorkeur voor het land
waar de predikant(en) vandaan moet
komen ligt bij Nederland: ‘De taal en
de manier van lutheranisme ligt op
onze lijn. Een aantal jaren geleden
hebben we ook een aanvraag in Amerika gedaan, maar dat is toch anders.
Met name de oudere mensen spreken geen engels. Bovendien hebben
Amerikanen een andere manier van
kerk-zijn.’

LWF
De ELKS voelt zich in de eigen regio
op luthers gebied een buitenbeentje. Als lid van de LWF is de ELKS
ingedeeld in de Latijns-Amerikaanse
regio. Bijeenkomsten zijn Spaanstalig, de cultuur is anders. Wimpel:
‘Ze moeten voor ons, Suriname en

Actie: ‘ZIN voor Suriname’
Achter de Lutherse Kerk aan de Waterkant in de oude stadskern van Paramaribo, Suriname, is een kleinschalig bejaardencentrum dat wordt beheerd
door de ‘Stichting voor ouden van dagen der Evangelische Lutherse Gemeente’. Authentieke Surinaamse huisjes staan in een tuin rondom een centraal gelegen gebouw, huize Dora. De gebouwen, die in 1940 op initiatief
van het kerkbestuur en dominee Hoekstra zijn neergezet, zijn dringend aan
reparatie en renovatie toe. De beherende stichting heeft daarvoor geen geld.
Een viertal mensen onderneemt nu vanuit Nederland actie om het benodigde
geld voor het opknappen van in ieder geval twee huisjes bij elkaar te krijgen. De vier, Dorine van Hinte-Rustwijk, Georgine van Steenderen-Rustwijk, Waldi Hoekstra en Anna Wijngaard, noemden hun actie ‘ZIN voor
Suriname’ (Zwaan in nood). In samenwerking met Wilde Ganzen/IKON
hopen de vier 16.500 euro bij elkaar te krijgen.

Giften
Giften zijn tot 31 december 2007 welkom op giro 40.000, t.n.v. de Wilde
Ganzen, Hilversum, onder vermelding van: ‘ZIN voor Suriname actie 2007’.
Iedere gift is welkom en wordt door de Wilde Ganzen vermeerderd.
juli 2007
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De Maarten Lutherkerk in Paramaribo. (foto: Horst Oosterveer)
Guyana, altijd Engels praten of wij
verstaan het gewoon niet. We worden
nergens bij betrokken. We hebben
steeds het gevoel dat we er wat bij
bungelen.’ Een optie zou kunnen zijn
om aansluiting te zoeken bij NoordAmerika, maar ook daar zullen de
kleine lutherse kerken geen echte stem
hebben. Tijdens de raadsvergadering
en kerkleiderconsultatie van de LWF
in het Zweedse Lund afgelopen maart
is gekeken naar mogelijkheden om
een eigen Caribische regio te vormen.
Nadrukkelijk wordt dan ook mogelijkheden tot samenwerking gezocht met
andere Caribische landen. Wimpel:
‘We gaan niet over een nacht ijs, als
we nu een keus maken, moet die keus
goed zijn voor de toekomst en ons een
blijvend perspectief geven.’

Gebouwen
Een andere hobbel waar de ELKS
voor staat is het verval, onderhoud en
de bouw van kerken. De oude Maarten
Lutherkerk aan de Waterkant is
dringend aan restauratie toe en voor
de Gemeenschap van Hoop wordt
momenteel een nieuw kerkgebouw
gebouwd.
elkkwartaal

‘Wat betreft de restauratie van gebouwen moeten we onszelf niet voor de
gek houden’, stelt Wimpel. ‘We
kunnen die bedragen niet ophoesten.
Natuurlijk moeten we zelf komen met
plannen en de handen uit de mouwen
steken, maar steun van buiten is absoluut nodig.’
Voor de nieuwbouw van De Hoop
kocht de gemeente zelf de stenen. Nu
het gebouw bijna af is, wordt voor
de tweede keer een beroep op de
kerkgangers gedaan: het kerkbestuur
heeft gevraagd of ze zelf de banken
willen kopen. Om eigen inkomsten te
genereren komen in een al bestaand
seniorengebouw bij het kerkgebouw
van De Hoop twee appartementen.
Het ene gaat in de verhuur aan, voornamelijk Nederlandse, (christelijke)
stagiaires die Suriname veel aandoen.
Het andere appartement gaat dienen
als gastenverblijf voor buitenlandse
gasten.

Suriname zien de plaatselijke kerkbestuurders samen met de Nederlanders
nadrukkelijk liggen in de eigen kracht.
‘Met al deze plannen komt er perspectief’, zegt Wimpel. ‘En gelukkig
hebben we nog steeds luthers kerkelijk
leven. We dopen en mensen doen
belijdenis. Op hoogtijdagen, zoals in
de aanloop naar kerst en Kerst of de
lijdenstijd en Pasen zitten de kerken
vol.’
Praxedis Bouwman

Evangelisch-Lutherse Kerk
in Suriname
De Evangelisch-Lutherse Kerk in
Suriname (ELKS) is in 1741 opgericht. De kerk heeft op papier rond
de 4500 leden, in de praktijk zijn
rond de zeshonderd mensen actief
lid. ELKS heeft vijf gemeenten,
waarvan drie samenwerken met
hervormden. Eén geordineerde predikant en twee lekenpredikanten
zijn verantwoordelijk voor dienst
en pastoraat.

Eigen benen
Nederlandse lutheranen denken de
laatste jaren hard mee met de Surinamers. De nood wordt gezien. De
toekomst voor de lutherse kerk in
juli 2007
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Is er toekomst voor de Lutherse kerkmuziek?

Zestig jaar Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Vorige jaar vierde de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek haar zestigjarig jubileum. Bij die gelegenheid werd
niet alleen met dankbaarheid teruggeblikt op een rijke
en veelbewogen geschiedenis, maar werd tegelijkertijd
vooruitgekeken naar een toekomst die weliswaar zeer
onzeker is, maar ook wel degelijk zeer uitdagend.

onze studiemiddag in oktober vorig
jaar een hart onder de riem stak en
aangaf ons werk van harte te willen
steunen. Maar dat niet alleen: ons
werk wordt in de huidige kerkelijke
situatie als essentieel gezien in het
laten horen van het lutherse geluid.
Immers, vooral op het gebied van
liturgie en kerkmuziek heeft de
lutherse traditie van oudsher veel te
vertellen.

Lutherse identiteit

D

De verschillen tussen de huidige kerkelijke en maatschappelijke situatie én die van de
jaren veertig en vijftig van
de 20ste eeuw zijn werkelijk enorm.
De wereld van 1946 is intussen in
niets meer te vergelijken met die van
zestig jaar later. Het is niet nodig om
hier alle technische vooruitgang op
te sommen die vanaf het midden van
de vorige eeuw heeft plaatsgevonden,
omgekeerd evenredig is het niet nodig
de kerkelijke situatie te schetsen die
zich zo negatief ontwikkeld heeft. En

...ons werk wordt in de huidige
kerkelijke situatie als
essentieel gezien in het laten
horen van het lutherse geluid.
(foto: Beeldbank PKN)
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dat betreft niet alleen in aantal, ook
heeft de secularisatie helaas geen halt
gehouden bij de kerkdeuren. Daarnaast maakte de ontzuiling in de jaren
zestig, de toenemende welvaart in de
jaren zeventig, het op gang komen
van het Samen op Weg-proces in de
jaren tachtig en het daadwerkelijk
instappen in de Protestantse Kerk in
Nederland, dat de Lutherse Werkgroep
voor Kerkmuziek in een geheel andere
seculiere en kerkelijke wereld is komen
te staan. Van de meer dan zestig
Lutherse cantorijen en kerkkoren uit de
beginjaren van de Werkgroep zijn er
op dit moment nog slechts zo’n achttien actief. Kwamen er in die eerste
jaren een paar honderd zangers naar
onze Kerkkorendagen, sinds het begin
van de 21e eeuw rekenen wij nog op
ongeveer zestig zangers, bij bijzondere gelegenheden zoals op de laatst
gehouden Kerkkorendag negentig
deelnemers. Maar, zoals synodepresident Ilona Fritz tijdens de feestelijke
plechtigheid ter gelegenheid van het
(eveneens!) zestigjarig bestaan van de
Lutherse Wereld Federatie eind april
aangaf: het gaat niet om het aantal
maar om wat je te vertellen hebt!
Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat
de evangelisch-lutherse synode bij
monde van Ilona Fritz ons tijdens

Het blijkt vrijwel onmogelijk om een
eenduidige formulering te geven van
de ‘lutherse identiteit’. Vaak wordt
er binnen de Protestantse Kerk naar
gevraagd en is het antwoord meestal
onbevredigend, terwijl tegelijk iedereen ook wel weer inziet dàt er verschillen zijn.
Het is opvallend dat professor W.J.
Kooiman bewust de aanvankelijk
gekozen naam van onze werkgroep
heeft veranderd. Was het eerst ‘Werkgroep voor Lutherse Kerkmuziek’,
al snel is dat in overleg met Willem
Mudde veranderd in de tot heden
geldende naam ‘Lutherse Werkgroep
voor Kerkmuziek’. Immers, Maarten
Luther stelde werkelijk alle muziek
ten dienste van het geloof en van de
kerk. Wereldlijke melodieën gebruikte
hij voor enkele van zijn kerkliederen,
het werk van de katholieke componist Josquin de Prez waardeerde hij
ten zeerste en zelfs vroeg hij aan
de katholieke Ludwig Senfl om zijn
‘Sterbemotette’ te componeren.
Bij de oprichting van onze Werkgroep
werd zo bewust de cirkel heel wijd
getrokken. Luther geloofde dat alle
muziek een schepping is van God en
dat deze muziek ten dienste staat van
het evangelie. Zo heeft de Lutherse
Kerk altijd de dienstbaarheid van de
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muziek voorop gesteld. Het woord,
de tekst staat centraal en zal door de
muziek nog meer tot leven kunnen
komen. Op dit punt haakten vanouds
de calvinistische kerken af. Ook bij
Calvijn staat het Woord centraal, maar
de kunsten in het algemeen en de
muziek in het bijzonder zal volgens
Calvijn de gelovigen alleen maar
afleiden van de centrale boodschap.
De kunst wordt bewust buiten de
kerk gehouden en zo worden de psalmen bij Calvijn slechts eenstemmig
gezongen, a capella, zonder orgelbegeleiding. Bij Luther is alles mogelijk:
vocaal en instrumentaal, eenstemmig
en meerstemmig, gemeentezang en
koorzang, muziek tijdens de collecte
en tijdens het Avondmaal (Musica sub
Communione). De levende stem van
het evangelie: viva vox evangelii. Een
onbevangen, blijmoedige wijze van
geloven!
In de 16e en 17e eeuw waren het
onder anderen de Duitse en Scandinavische Lutherse emigranten die
de lutherse traditie in Nederland
deed wortel schieten. Vanaf het
begin heeft daarbij de kerkmuziek
vanzelfsprekend een belangrijke rol
gespeeld. Maar ook in de 20e eeuw
heeft de Lutherse Kerk in Nederland
een kerkmuzikale voorsprong gehad
op de calvinistische kerken. Nadat
het Liedboek voor de Kerken in 1973
was ingevoerd en Willem Vogel (op
aandrang van Willem Mudde!) vanaf
1976 evangeliemotetten ging componeren is er binnen de calvinistische
kerken wel degelijk een kerkmuzikale bloeiperiode geweest. Maar het
Liedboek uit 1973 had er heel anders
uitgezien als Willem Mudde niet vele
waardevolle liederen uit de lutherse
traditie had ingebracht. En ook moet
bedacht worden dat vlak voor de viering van het tienjarig bestaan van de
Werkgroep, na gedegen arbeid van
onder anderen Willem Mudde, professor Kooiman en professor Boendermaker, het nieuwe luthers gezangboek
en een vernieuwde liturgie reeds in
1955 was ingevoerd. De lutherse kerkkoren waren vanaf 1955 reeds met
enthousiasme de nieuwe kerkmuziek
tegemoet getreden, de situatie van
1973 was voor velen dan ook meer
een ’déjà vu’. En na de calvinistische
bloeiperiode is er aan het eind van de
elkkwartaal

vorige eeuw binnen de protestantse
kerken een periode aangebroken waar
veel liturgische winst helaas weer
verloren is gegaan. Teveel wordt hier
rekening gehouden met de breedte
van de (pluriforme) kerk, wordt liever
gekozen voor laagdrempeligheid en
is er te weinig gevoel voor levende
spiritualiteit, sacramentaliteit en artisticiteit. Deze verschillen hebben er
toe geleid dat de Werkgroep vanaf de
oprichting haar zelfstandigheid, haar
onafhankelijkheid steeds bewust heeft
willen bewaren. Willem Mudde heeft
in de jaren voor de oprichting van
onze Werkgroep nog pogingen gedaan
om samen te werken binnen de Vereniging voor Protestantse Kerkmuziek,
maar al snel bleek die samenwerking
binnen dat verband wegens te weinig
positieve daadkracht, een veel te theoretische instelling en diepgaande principiële verschillen niet goed mogelijk.
In latere jaren heeft de Werkgroep wel
zeker regelmatig met plezier samengewerkt met het Centrum voor de
Kerkzang en met de andere partners
binnen de SLSK (Stichting Landelijk
Samenwerkingsverband Kerkmuziek).
Maar toen deze koepelorganisatie
opging in het grotere ‘Unisono’ en
onze identiteit nog verder onder druk
kwam te staan hebben wij er uiteindelijk voor gekozen om onze zelfstandigheid te bewaren en weer onafhankelijk verder te gaan. Dat dit achteraf
een goede beslissing is geweest bleek
wel toen later bekend werd dat ‘Unisono’ op haar beurt weer is opgegaan
in het nog grotere samenwerkingsverband ‘Kunstfactor’.

Toekomst
Ondertussen heeft de werkgroep de
laatste jaren niet stilgezeten. Er werd
een website gestart die onder meer
fungeert als medium voor aanmelding
voor onze activiteiten, als vraagbaak
vanuit het land (en het buitenland!)
over allerlei kerkmuzikale zaken en
voor het bestellen van muziekuitgaven en artikelen. Er werd een ‘Luthers
Motettenboek’ uitgegeven met motetten bij alle zondagen van het kerkelijk
jaar en ons tijdschrift Musica Sacra
kreeg een fraaie nieuwe lay-out. Onze
activiteiten kunnen zich verheugen
in een blijvende belangstelling: de
Jeugdmuziekdagen (7 tot 15 jaar),
Jongerenmuziekdagen (16-30 jaar),
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Werkweek, Kerkkorendag, het Convent
voor kerkmusici en de Contactsamenkomst van de vertegenwoordigers van
de kerkkoren. Vanuit deze activiteiten
ontstonden weer nieuwe loten aan de
‘Werkgroepstam’, zoals het Luthers
Projectkoor dat regelmatig meewerkt
aan bijzondere landelijke festiviteiten
zoals in het voorjaar tijdens de plechtige viering van het zestigjarig bestaan
van de Lutherse Wereld Federatie en
de dertigste verjaardag van KALME in
Amsterdam en tijdens het 250-jarig
bestaan van de Lutherse Gemeente
Schiedam. Ook kruipt het Lutherse
kerkmuzikale bloed waar het niet
gaan kan en zo was er eind april in
Zeeland een kerkmuziekweekend met
oud-deelnemers van het Jongerenmuziekdagen en de Werkweek. Vele jaren
lang was met veel plezier gezongen
tijdens deze dagen (sommigen zelfs al
vanaf hun 7e jaar op de Jeugdmuziekdagen), maar toen er eenmaal werd
getrouwd en kinderen kwamen was
het voorlopig helaas niet meer goed
mogelijk om met het gehele (jonge)
gezin mee te doen. Ook staat er begin
volgend jaar een grootse reünie op
stapel waar alle (ondertussen vele
honderden!) deelnemers welkom zijn
die ooit hebben meegedaan aan een
werkweek vanaf 1951.
Al met al heeft de Werkgroep op
haar zestigjarige leeftijd nog steeds
genoeg gezonde uitstraling om ook
voor derden interessant te zijn. Zo
gaf de IKON ter gelegenheid van ons
jubileum aandacht aan de Werkgroep
in het radioprogramma ‘Musica Religiosa’, weet de schrijvende pers ons
regelmatig te vinden en zal de Werkgroep in 2008 meewerken aan het
grote internationale Heinrich Schütz
Festival in Den Haag.
Hoewel de kerkelijke situatie uiterlijk
gezien niet rooskleurig is (vier procent
protestanten in 2020) en het dalende
aantal afgestudeerde kerkmusici in
de nabije toekomst niet toereikend
zal zijn om de vrijgekomen plaatsen
op de orgelbank en voor de cantorij deskundig op te vullen, is het de
kerkmuziek zelf die ons moed geeft.
Echte kerkmuziek is verbonden met de
eeuwenoude boodschap van het evangelie, een boodschap die levend wordt
en aanstekelijk werkt waar deze wordt
verbonden met integere kunst. Kunst
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die weet wat het is om zich dienstbaar
op te stellen. In de artikelenreeks in
Musica Sacra over de renaissance
van de kerkmuziek aan het begin
van de 20ste eeuw loopt als een rode
draad het gegeven dat daar, waar de
muziek de tekst met haar inhoud en
betekenis centraal stelt, deze voluit
tot spreken komt. Het is de Lutherse
Kerk geweest die een Johann Walter,
Heinrich Schütz, Johann Sebastian
Bach, Ernst Pepping en Hugo Distler
heeft voortgebracht, het is de Lutherse
Kerk geweest die weet wat ‘traditie’
inhoudt: het doorgeven van waardevolle zaken naar de toekomst toe
(‘tradere’ = doorgeven) en het is tenslotte de Lutherse Kerk geweest die de
theologie en de muziek op de zelfde
hoogte heeft gesteld, zodat beiden
elkaar ongeremd en vanuit zichzelf
positief konden beïnvloeden.
Vanuit deze inspiratie zal de Werkgroep in de komende periode haar
activiteiten blijven ontplooien en in
de veranderende situatie haar bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de
kerkmuziek. Er zijn gesprekken met
de synodepresidente om te bekijken

Het Liedboek uit 1973 had er heel anders uitgezien als
Willem Mudde niet vele waardevolle lideren uit de lutherse
traditie had ingebracht.’ (foto: Beeldbank PKN)
hoe wij in de Protestantse Kerk in
Nederland het lutherse kerkmuzikale
erfgoed concreet dienstbaar kunnen
maken, juist nu in een grotere geheel.
De Lutherse Kerk werd altijd de
‘Zingende Kerk’ genoemd, wij hopen

dat dit geluid ook in groter verband
tot klinken blijft komen!

het gaat dan over de dingen die niet
mogen. Niet drinken, niet stappen
en je móet op zondag naar de kerk.
Wanneer ik uitleg wat het Lutheranisme inhoudt (tenminste een poging
tot doe, ik weet er wel wat van af
maar ook weer niet alles) zijn jongeren vaak verbaasd, dat valt dan weer
mee! Geen zwarte kousen, geen dubbele predestinatie én je komt niet per
definitie in de hel!

zoals dominee Dirk Strasser het een
tijdje geleden zo mooi zei: een humanitair geloof.
Ik ben er altijd trots op geweest dat
ik lutheraan ben. Dat heb ik misschien ook wel een beetje van mijn
vader die pastoraal werker was, dus
ik ben misschien ook wel een beetje
bevooroordeeld. Voor mij is het een
geloof waarin iedereen welkom is,
een geloof dat hoop geeft. Misschien,
als de hele wereld nou luthers zou
worden, zou deze wereld er ook een
stuk beter uit zien. Want wat voor
mij ook een beetje bij het Lutheranisme hoort is lekker eten en lange
gesprekken, en dat onder het genot
van een goed glas wijn!

Hans Jansen
Secretaris Lutherse Werkgroep voor
Kerkmuziek
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Typisch Luthers…
De laatste tijd verzeil ik op de één of
andere manier vaak in gesprekken
over het geloof. Het is niet zo dat ik
het opzoek, het gebeurt gewoon en
meer dan anders. In die gesprekken
merk ik dat mijn leeftijdsgenoten
vaak een heel ander beeld hebben
van ‘christelijk zijn’ dan ik. Dat had
ik vroeger al. Wanneer ik vertelde dat
mijn vader voorganger was kwamen
de vooroordelen meteen op tafel. De
reactie was dan negen van de tien
keer: ‘O, dan mag je dit niet en dan
mag je dat niet.’ Grappig, zo heb ik
het zelf nooit bekeken.
Ik merk dat onder jongeren een algemeen beeld heerst over ‘geloven’,

Op de conferentie van de synode en
KALME onlangs, was de vraag: hoe
krijgen we jongeren weer naar de
kerk? Ik denk dat het belangrijkste is
dat je uitlegt wat het Lutheranisme
inhoud. De uitspraak die ik vaak
gebruik is: ‘Als morgen de wereld
vergaat, plant ik vandaag een appelboom’. Het is een geloof van hoop én,
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‘Veelkleurig en geborgen’, op naar
interculturele transformatie
Met korte inleidingen en veel tijd voor gesprek vonden mensen
elkaar tijdens het symposium ‘veelkleurig en geborgen’. Georganiseerd in het kader van het vijftigjarig jubileum van de Augustanakerk in Amsterdam ging het over het spanningsveld waarin de
Augustanagemeente in Amsterdam-West staat. Veelkleurigheid
en geborgenheid bepalen het nu en zouden de gemeente in de
toekomst krachtig in de wijk kunnen maken.

A

ls er één ding mij duidelijk is
geworden, dan is het wel de
noodzaak om te beseffen dat we
in een periode van interculturele transformatie zitten. Alle lezingen hadden
daar op één of andere manier mee
te maken. De inleidingen van Jorge
Castillo Guerra (Radboud Universiteit
Nijmegen, missiologie), Miriam den
Hollander (Stichting Amsterdams
Buurvrouwencontact) en Ilona Fritz
(ELG Amsterdam) gaven veel stof tot
nadenken. Immers, leefomstandigheden veranderen en veel stadswijken
internationaliseren in rap tempo. Dat
heeft gevolgen: normverschuivingen
en daarmee veranderingen in geloofsvoorstellingen binnen de joodse, christelijke en de moslim gemeenschappen
in Nederland. Dat is een uitdaging
voor iedere betrokkene, of hij of zij nu
religieus is georiënteerd of er afscheid
van heeft genomen.

te vormen die al aan het ontstaan is.
Tolerantie is in wezen een vorm van
negeren van de ander, terwijl ‘respect’
in relatie treedt tot de ander.
Ilona Fritz schetste de heel verschillende situatie van niet-westers georiënteerde mensen en mensen uit het
westen. Mensen uit het westen reizen
heel makkelijk: niet-westerse mensen
moeten allerlei barrières overwinnen.
Computers zijn lang niet overal aanwezig. Globalisering wordt niet overal
beleefd. Grote armoede kenmerkt niet
alleen het verschil tussen westers en
niet-westers, maar ook in de nietwesterse landen zelf. Van deze situatie
wordt ons verantwoording gevraagd.
We zijn geen slachtoffer, maar vooral
speler op de wereldmarkt, de gemeente
is een oefenplaats om met respect
praktisch te werken aan een menswaardige samenleving.

Rol kerk

Mijns inziens hebben alle drie lezingen
belangrijke zaken naar de oppervlakte
gebracht. In de tafelgesprekken bleek
onder meer hoe ook mensen die jarenlang in het buitenland hebben gewerkt
vergelijkbare ervaringen kennen:
‘rouw’ vanwege wat niet meer terugkeert, het terechtkomen in een sterk
andere of veranderde situatie en het
leren vinden van de weg in het oorspronkelijke land van herkomst. Dit
geldt vooral voor zendelingen, missionarissen en ontwikkelingswerkers,
maar ook voor anderen die lange jaren
in het buitenland hebben gewoond.
Onze kerken staan niet alleen in een

Christelijke migrantenkerken kunnen
een belangrijke bijdrage geven aan
een zinvol integratieproces: zij vormen
immers het netwerk waarop de nieuwe
immigrant kan bouwen. Maar ook
voor ‘autochtone kerken’ vormt de
nieuwe situatie een uitdaging: er zal
aan een theologie van integratieprocessen moeten worden gewerkt.
‘Tolerantie’ van de ander is geen
oplossing. In een multiculturele situatie gaat het niet om het ‘tolereren’
van de ander, maar juist om het
zoeken naar een relatie met de ander
om samen de nieuwe gemeenschap
elkkwartaal
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geseculariseerde wereld, maar staan
midden in het proces van het leren
omgaan met andere culturele waarden
en godsdienstige voorstellingen dan
waarmee we hier zijn opgegroeid. De
uitdaging die vroeger vooral een zaak
was van zendelingen en evangelisten,
is nu de uitdaging van het gewone
gemeentelid geworden. Dat betekent
ook het serieus nemen van andere,
niet ‘allochtone’ geloofsgemeenschappen en de noodzaak om in gesprek te
treden met vertegenwoordigers van
andere religies in de wijk, met name
op diaconaal terrein en op het gebied
van maatschappelijke samenwerking.

Geloof als identiteit
Mijns inziens is het van groot belang
om opnieuw ons geloof in Jezus Christus als Redder en Heer bewust te beleven als onze identiteit. Een doorleefd
geloof kan veranderingsprocessen op
een zinvolle wijze integreren zonder te
vervallen in fundamentalisme of een
geloofsvisie die uitsluitend oog heeft
voor filosofie en/of maatschappelijke
vraagstukken. Dat geloof verbindt ons
ook onlosmakelijk met ‘allochtone’
kerken, hoezeer culturele verschillen
en voorstellingen die kerken bepalen,
evenals ze ook onze kerkgemeenschap
heeft gedaan en doet. Zo worden we
samen getuige van Hem die om ons
geeft, ook in de dialoog met andersgelovigen en bij het proces van interculturele transformatie waarin we ons
allemaal bevinden.
Al met al een heel waardevolle dag,
die zeker navolging verdient en de
noodzaak tot werkelijk gesprek en
ontmoeting met en respect voor ‘de
ander’ in onze samenleving onderstreept. Ik zou willen zien dat dit
onderwerp landelijk op de kaart komt
van alle kerken, en niet alleen binnen
de Protestantse Kerk in Nederland en
de Rooms-katholieke Kerk.
Johan Lotterman, pastoraal werker in
de ELG Zeist en opbouwwerker IJburg
namens de Protestantse Kerk.
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Namibië: drie lutherse
kerken zetten eerste stap
naar vereniging
Voor de feestelijke viering van de installatie van de United Church Council of the Lutheran Churches of Namibia
(UCC) togen de Nederlandse dominee Perla AkerboomRoelofs en haar dochter Femke Akerboom, beiden lid van
de evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk
in Nederland, naar het Afrikaanse land. Er was tevens
gelegenheid om de Nederlandse betrekkingen met Namibië aandacht te geven. Een verslag van Femke Akerboom.

D

rie Lutherse kerken: de Evangelical Lutheran Church in the
Republic of Namibia (ELCRN),
de Evangelical Lutheran Church in
Namibia (ELCIN) en de Deutsch Evangelisch Lutherische Kirche (DELK)
hebben de eerste grote stap gezet naar
een uiteindelijke kerkvereniging. Er is
nu een gezamenlijke kerkorde en een
gezamenlijk bestuur. Een unieke
gebeurtenis, aangezien de drie kerken al
jaren apart van elkaar functioneerden.

Feestelijke installatie
Op 22 april was het grote feest
rondom de installatie van de United
Church Council of the Namibian
Evangelical Lutheran Churches (UCC)
in The Inner City congregation in
Windhoek, de kerk van dominee
Ngeno Nakamhela. Dit was ooit de
eerste gemeente waar alle rassen in
Namibië samen hun geloof vierden en
daarom een uitgelezen plek voor deze
historische plechtigheid. Het was een

lange zit, wel vier uur, maar erg mooi
en bijzonder om er deel van uit te
mogen maken. Het zat stampvol, zoals
iedere zondag, voor ons een goed
gevoel eindelijk weer eens een volle
kerk te zien. Er waren een brassband,
meerdere koren en een hele batterij
predikanten uit verschillende delen
van de wereld. De preek zou gedaan
worden door Ishmael Noko, secretaris
generaal van de Lutherse Wereldfederatie, maar helaas was hij er niet
wegens privéomstandigheden. Fidon
Mwombeki uit Tanzania, de secretaris
generaal van de VEM (Vereinte Evangelische Mission) was een waardige
vervanger. In de dienst werden groetwoorden gebracht. Perla Akerboom
deed dat namens de Nederlandse
lutheranen.

Partnerschappen
De tweede reden van ons bezoek
aan Namibië was om te proberen de
verschillende partnerschappen nieuw
leven in te blazen en eventueel nieuwe
te realiseren. De evangelisch-lutherse
synode heeft partnerschappen met de
ELCRN en ELCIN, maar indirect (via
Duitsland) en de Martin Luther Bund
ook goede contacten met de DELK.
Ook zijn er rechtstreekse partnerschappen van gemeente tot gemeente.
Zo heeft de lutherse gemeente Eindhoven al meer dan twintig jaar een
partnerschap met de Moria Congregation in Groot Aub iets ten zuiden
van Windhoek. De lutherse gemeente
van Monnickendam heeft een partnerschap met Endola in het noorden
van Namibië. Helaas was Endola te
De lutherse gemeente Swakopmund
& Henties Bay kan wel wat steun
voor haar kerkgebouw gebruiken…
(foto: Femke Akerboom)
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ver weg, maar Groot Aub hebben we
wel bezocht, waar we hartelijk werden
ontvangen, net als overal trouwens!
Voor de gemeente van pastor Sageus
Keib in Swakopmund & Henties Bay
zoeken we een partnergemeente in
Nederland. De foto bij dit artikel zegt
genoeg: de mooiste kerk van Namibië,
gebouwd door de mensen zelf!
De dag na de installatie van de UCC
kwamen de buitenlandse gasten en
de UCC samen in het Paulinum (het
lutherse seminarie in Windhoek).
Het was erg nuttig om de verschillende partners van de kerken te leren
kennen en te brainstormen over een
betere stroomlijning van de projecten,
ideeën en partnerschappen.
De ELCRN heeft een partnershipcoördinator aangesteld in de persoon van
pastor Mark Beukes. Alle contacten
omtrent de partnerschappen lopen
dus van nu af aan via Beukes, ook
financiële zaken. Het is gebleken, dat
het nogal eens mis gaat of erg stroef
verloopt, een centraal aanspreekpunt
kan daarbij zeker helpen. Dit geldt ook
voor onze zijde, wij moeten er onder
andere voor waken, dat de lutherse
projecten in Namibië op het lijstje van
Kerkinactie blijven staan.

HIV/AIDS
De derde reden van ons bezoek aan
Namibië was mijn opdracht. In januari
ben ik dertig geworden en heb ik na
dertien jaar afscheid genomen van het
jeugdwerk. Ook mijn contactpersoonschap voor Nederland bij de Youthdesk van de Lutherse Wereld Federatie hoorde daarbij. Ondanks dat heeft
de Youthdesk mij gevraagd een aantal
HIV/AIDS-projecten te bezoeken en
hierover naar Genève te rapporteren.
HIV/AIDS is een groot probleem in
Namibië, volgens de meest negatieve
schatting is vijfenzeventig procent
van de jongeren tussen vijftien en
dertig jaar besmet.
ELCRN is een project gestart: Evangelical Lutheran Church Aids Program

(ELCAP). Over het hele land zijn
kantoren, vrijwilligersgroepen, supportgroepen, opleiders en vele anderen
bezig met voorlichting en ondersteuning. Dat speelt zich af op het gebied
van veilig vrijen, condoomverspreiding, HIV/AIDS tests, medicijnverspreiding en ga maar door. Er gebeurt
veel en op een kwalitatief goede
manier, door de jongeren zelf!

Vrouwen en bejaarden

tuinieren en eten verbouwen. Er is ook
een boekbinderij waar mooie fotoalbums en dergelijke worden gemaakt,
die worden verkocht voor de schoolkas. De opleiding duurt twee jaar en
kost per leerlinge in totaal tweeduizend euro. Het lijkt ons een leuk project voor een gemeente of vrouwenclub om zo’n meisje een opleiding te
kunnen geven, want een opleiding is
in Namibië goud waard.

Aangezien mijn moeder met dominee
Ngeno Nakamhela bevriend is sinds de
jaren zeventig toen hij in Amsterdam
studeerde, werden we door hem ook
meegenomen naar plekken die hij ons
wilde laten zien. Hij heeft veel dingen
uit zijn studietijd in Nederland opgepikt en bij terugkomst vertaald naar
de Namibische situatie. Zo heeft hij
een soort blijf-van-mijn-lijfhuis opgericht genaamd ‘Friendly Haven’, vorig
jaar vierde dit haar tienjarig bestaan.
Ook is hij de oprichter van Tabitha
centre, een trainingscentrum en
bejaardenhuis in één, waar de regering
nu dankbaar gebruik van maakt om
mensen te trainen. Op onze laatste dag
nam Ngeno Nakamhela ons mee naar
de ‘Helmut Bleks Foundation, Institute
for Domestic Science and Agriculture,
Baumgartsbrunn’ waar hij naar eigen
zeggen ‘zo’n bietje by betrokken’ is,
(hij is de directeur). Hier worden meisjes tussen de zestien en dertig opgeleid
op verschillende gebieden. Ze leren
huishoudelijk werk, maar ook hoe het
er in hotel/restaurant aan toe gaat, ze
leren over voeding en koken, ze leren

Namibië
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Namibië is twintig keer zo groot als
Nederland, met ongeveer 1,8 miljoen
mensen. Het land heeft veel grondstoffen zoals diamant, ijzererts, uranium
en edelstenen. Het is een politiek stabiel en democratisch land. Het ligt aan
de Atlantische oceaan en grenst in het
zuiden aan Zuid-Afrika, in het oosten
aan Botswana en Zimbabwe en in
het noorden aan Angola. Het bestaat
voor het grootste gedeelte uit woestijn,
schitterend mooi, maar wel woestijn.
De Nederlandse regering ziet Namibië
niet meer als een ontwikkelingsland en
stuurt dus ook geen hulp meer, sterker
nog, de ambassade in Windhoek is
vorig jaar opgeheven en dat terwijl de
Nederlanders er als eerste westerlingen
voet aan land hebben gezet.
De gezamenlijke lutherse kerken zijn
de grootste christelijke denominatie
in Namibië. Meer dan de helft van de
Namibiërs is luthers.
Laten wij Namibië niet vergeten!
Femke Akerboom.

Ds. Perla Akerboom-Roelofs (vooraan,
derde van links) temidden van predikanten uit binnen- en buitenland, die
naar Windhoek waren gekomen om
een eerste stap te zetten naar vereniging van de drie lutherse kerken.
(foto: Femke Akerboom)
elkkwartaal

Een kleine gemeente
op Vlieland
Van Achterhoek naar Waddeneiland, van Hemelvaartsdag
tot Wezenzondag: een afvaardiging van de Zutphense
lutherse gemeente te gast bij de Protestantse Gemeente
Vlieland. Aanleiding: kennismaking. Middel: predikant,
organist, cantrix en cantorij, die het tienjarig bestaan

De kansel-Bijbel dateert van 1573 en
het orgel dat zo’n tweehonderd jaar
oud is, is gekocht in Zwolle. In 1973
heeft het een tweede manuaal en
voetpedalen gekregen en het telt 843
pijpen!

Kerkbezoek

anaf de Vlielandse haven loop
je meteen de Dorpsstraat in.
Een schilderachtig straatje in
het groen, met bomen aan weerskanten, knusse huisjes en veel terrassen.
Met uitzondering van de auto’s van
de Vlielanders zelf, is het eiland autoloos en zou je midden op de straat
kunnen blijven lopen, ware het niet
dat rinkelende fietsbellen je sommeren de goot in te gaan… Zo hoort
het ook. Voorbij het karakteristieke
oude gemeentehuis sla je rechtsaf
het Kerkplein op en als je dan even
doorloopt, het kan niet missen, sta
je oog in oog met het meest idyllische plekje van het eiland. De oude,
voorheen Hervormde Kerk, met het
jaartal 1647 aan de voorgevel, in
zandsteen zo zonnig en geel als het
Vlielandse strand, geflankeerd door
de oude begraafplaats en het voormalige Armenhuis en pastorie. En dat
alles geborgen in de groene beschutting van oude, statige bomen, die niet
ophouden het verhaal van dit plekje
te vertellen, aangemoedigd door de
wind, die er altijd is op dit eiland.
Wat een voorrecht om in de pastorie
te mogen logeren en een aantal dagen
opgenomen te zijn in al dit moois.
Theedrinken in de tuin met het zicht
op het hoge duin met de vuurtoren.
Wandelen over het kerkhof met de

scheefgezakte zerken, waarvan sommige stille getuigen zijn van een lang
geleden plaatsgevonden tragedie,
zoals het gezamenlijk graf van de
bemanning van een in een storm
vergaan schip.

En dan het binnenste van de kerk
zelf: warm en huiselijk, een echte
zeemanskerk. Bij binnenkomst in
het hoofdportaal vallen meteen de
reusachtige onderkaken van een
Groenlandse walvis op, die tot 1920
als grafzerken op het kerkhof stonden
en toen naar binnen zijn gehaald.
Onder houten bogen door die met
prachtig houtsnijwerk zijn versierd,
ga je de kerkzaal binnen. Veel hout,
gejut hout, wel te verstaan. De houten
banken, die oorspronkelijk in licht
eiken geschilderd waren en later
zeegroen, zijn pas daarna in de huidige kleur blauw geschilderd en geen
enkele kerkbank of betimmering is
gelijk. Zelfs de kansel is van gejut
hout! Twee masten van rood Oregonpine vormen de pijlers van de kerk. Er
hangen schitterende kaarsenkronen,
17e-eeuws handwerk, geschenken
van Michiel de Ruyter en het Zweedse
vorstenhuis Wasa. De kaarsen branden op de muziek- en cultuuravonden
en tijdens de kerkelijke hoogfeesten.

Wat het zondagse kerkbezoek betreft,
heeft Vlieland andere tijden gekend.
Zo om en nabij het jaar 1250 waren
er twee kerken op het eiland: de
ene op West-Vlieland gewijd aan de
Heilige Willibrordus en de andere in
Oost-Vlieland aan de Heilige Nicolaas,
de beschermheilige van alle zeevarenden. De laatste staat er nog steeds en
is met de vroege reformatie in 1605
als protestantse kerk weer opgebouwd
met de stenen van het eerste afgebroken kapelletje.
Onder de bezielende leiding van
dominee Frans Esausz den Heusden,
die in 1625 naar Vlieland kwam,
was de oost-west gerichte zaalkerk al
gauw te klein. Met een noord- en een
zuidbeuk verkreeg de kerk in 1647 de
huidige kruisvorm. Behalve spiritueel
leider van de gemeente, voerde Den
Heusden ook de jutexpedities aan en
was hij niet te benauwd om de preek
de preek te laten, als er toevallig op
zondagmorgen een schip verging….
In die tijd ging iedere eilandbewoner
naar de kerk, inclusief de zesenvijftig
vlootvoogden die op Vlieland woonden. Verschil moest er zijn en daarvan
getuigen vandaag de dag nog de
herenbanken: de generaliteitsbank,
de admiraliteitsbank, de schepenbank
en de predikantsbank, elk met een
eigen Bijbeltekst erboven. Michiel
de Ruyter, Maarten Harpertszoon en
Cornelis Tromp zijn hier ter kerke
gegaan. Maar ook de graven in de
kerk herinneren aan dat verschil in
aanzien. Rond het liturgisch centrum
de graven van de ‘rijke stinkerds’
(daar komt die onvriendelijke uitdruk-
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vierde, verleenden hun medewerking aan de zondagse
eredienst.

V

Zeemanskerk

De begraafplaats bij de kerk laat via
de zerken onder meer de rijke zeemanshistorie van Vlieland zien.
(foto: Coby Aartsen)

king vandaan…), waarvan overigens
na de Franse Revolutie de namen en
familiewapens verwijderd werden, rijk
zijn was toen ‘not done’. Meer naar
achteren lagen de minder bedeelden
en de vrouwen, deze plekken waren
het goedkoopst. Een uitzondering
vormt het graf van de ‘huisvrouw’,
meteen bij de ingang van het hoofdportaal. ‘Daar wordt nog steeds over
heen gelopen’, grapt onze gids en
kosteres mevrouw Outhuijse.
Ongeveer elfhonderd autochtonen
telt Vlieland, de meeste in het enige
dorp Oost-Vlieland. De Protestantse
Gemeente telt tussen de honderdvijftig en tweehonderd leden, waarvan
er gemiddeld zo’n twintig naar de
kerk komen op zondag. ‘De Vlielanders geloven wel, maar ze geloven
het wel’, aldus Outhuijse. Alleen bij
begrafenissen loopt het hele dorp uit
om zich in de stoet te voegen die zich
naar de kerk beweegt. Ook al is het
midden in het toeristenseizoen, de
terrassen worden opgeruimd, winkels en uitspanningen gesloten, de
overledene, die immers ‘één van ons’
is, dient de laatste eer bewezen te
worden. Een ontroerend tafereel moet
dat zijn voor de toeschouwende toeristen, die niet anders kunnen doen
dan zich te verpozen in bos en duin….

De kosteres, 76 lentes jong en al
twintig jaar ‘in deze baan’ wil het wat
rustiger aan gaan doen. Ook al is de
eigenlijke kerkgemeenschap klein,
door de toestroom van ‘mensen van

de wal’ is het een drukke baan. Een
eigen predikant hebben ze al vijf jaar
niet meer. De landelijke regel ‘een
volle predikantsplaats (fte) per duizend (belijdende) leden’ lijkt noodlottig te worden voor heel veel gemeenten zoals Vlieland. Het getal zegt
niets over bijvoorbeeld de missionaire
roeping van een geloofsgemeenschap.
En dat deze kleine eilandgemeenschap
missionaire uitstraling heeft en haar
taak in de wereld volgens de opdracht
in het Evangelie voor tweehonderd
procent vervult, ervaar je al vóórdat
je nog maar met de enthousiaste
kosteres of andere gemeenteleden
hebt gesproken. Daarvan getuigen
namelijk al de aankondigingen in het
mededelingenkastje naast de zijdeur,
waarin valt af te lezen dat de Protestantse Gemeente Vlieland een open
oecumenische gemeenschap is. In het
lijstje van voorgangers zijn de twee
confessionele pijlers van de PKN, de
calvinistische en de lutherse, gelijkelijk present. En meer dan dat: ook de
Doopsgezinden en Rooms-katholieken
weten de Nicolaaskerk te vinden!
Geld voor een fulltime predikant is er
niet, maar de gemeenschap wil zich
inspannen om een 0,6 fte te realiseren
en de door de kerkenraad benoemde
beroepingscommissie hoopt dat er
binnenkort een predikant ‘over zal
komen’ en dat de pastorie daarmee
ook weer permanent bewoond zal
zijn. Hoe blij men ook is met alle
heen en weer pendelende medewerkers van de wal, een predikant die
daadwerkelijk deel uit maakt van de
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Veel werk

Vlielandse gemeenschap, verdient
toch de voorkeur. En er blijft natuurlijk toch nog 0,4 over voor de gastpredikanten….
Met het concertprogramma ‘Muziek in
de kerk’ en het cultureel programma
‘Cultuur bij kaarslicht’ timmert de
gemeente verder aan de weg. De
concerten en voorstellingen zijn zó
beroemd, dat er behalve de Vlielanders en de toeristen, zelfs mensen
van het vaste land voor overkomen.
Bekende namen staan erbij, van
musici, voordrachtkunstenaars en
groepen, die tijdens een tournee graag
Vlieland aandoen voor een adempauze in hun drukke bestaan.

Thuiskomen
Die Wezenzondag was de kerk goed
bezet. We volgden de liturgie zoals we
die in de Zutphense lutherse gemeente
vieren en de gemeente deed mee alsof
ze nooit anders gewend was…Het
was fijn zingen, de kerkzaal heeft
een goede akoestiek zonder nagalm.
Voor dominee Bras was het even
wennen om zo hoog van de kansel te
preken, maar de uitleg van Johannes
17, waar Jezus vlak voor Zijn hemelvaart afscheid neemt, kwam over
zoals bedoeld: inspirerend, troostrijk
en goed om nog even vol te kunnen
houden als ‘verweesde gemeente’, tot
Pinksteren, maar liever nog langer….
Napratend onder de koffie, met de
grote deuren wijd open naar buiten
toe, begrepen we pas goed wat kosteres Outhuijse bedoelde, toen ze ons
deelgenoot maakte van haar reiservaringen. Ze heeft veel mogen reizen en
de adembenemende schoonheid van
grootse kathedralen mogen aanschouwen, maar van geen enkel Godshuis
ging zo’n helende werking uit als van
deze bescheiden eilandkerk. Hier is
het thuiskomen, voor Vlielanders en
vreemdelingen…..
Coby Aartsen-Kraaypoel
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Lutherpaden in Amsterdam en vanuit
Leeuwarden wellicht naar Hoekelum…
Lutheranen blijken ook wandelaars te zijn. Althans, als je af gaat
op initiatieven in Amsterdam en Leeuwarden. Amsterdam kent
sinds kort een stadwandeling door ‘luthers Amsterdam’, de evangelisch-lutherse gemeente van Leeuwarden pakt het nog grootser
aan: daar wordt in de komende jaren een ‘lutherpad’ ontwikkeld.

‘L

aat de nordic walkingstokken
maar thuis’, raadt Amsterdams
predikant Harry Donga aan.
Hij verzorgt twee keer per jaar én op
aanvraag een begeleide wandeling
door de stad. Deze centrumwandeling
voert langs dertien lutherse gebouwen. Natuurlijk ontbreken de Oude
Lutherse Kerk op het Spui en de Ronde Lutherse Kerk op de Singel niet. De
tocht voert daarnaast langs minder
bekende gebouwen: weeshuizen, hof-

jes en kerken die vaak hun oorspronkelijke functie verloren hebben.
De wandeling hoeft niet persé lopend
worden gedaan. Wie naar de website
www.elgadam.nl gaat kan virtueel luthers Amsterdam aandoen. Ook op de
website is een pdf-bestand te vinden
met de beschrijving van de route en
de gebouwen. Via een te downloaden
mp3 is zelfs audio beschikbaar. Voor
de lange adem is de wandeling ‘Groot
Amsterdam’ bedacht, maar liefst twee-

De lutherse gemeente Swakopmund
& Henties Bay kan wel wat steun
voor haar kerkgebouw gebruiken…

In memoriam Tif Cramer
19 oktober 1929 - 4 maart 2007

Ds. M.W.S. Cramer overleed op 4
maart jongstleden op 78-jarige leeftijd. Op de rouwkaart is Tif Cramer
treffend getypeerd met de woorden
‘betrokken, meelevend en strijdbaar
tot het laatst’. Dat was hij, ook in
dat laatste, zware jaar dat hij vrijwel
onafgebroken heeft doorgebracht in
ziekenhuizen, terwijl hij de ene na de
andere operatie moest ondergaan.
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Tif was een intens levend, om niet te
zeggen gedreven mens, sterk sociaal
bewogen en predikant in hart en nieren. Hij studeerde theologie in Groningen. Het was voor hem een geweldige
ervaring. Er viel zoveel te ontdekken in
de universitaire wereld en hij heeft het
allemaal als een spons in zich op willen
nemen.
Na zijn studie was hij hervormd predikant in de gemeenten Hoogwoud,
Ruinen en Schagen en kwam op latere
leeftijd in aanraking met de lutherse
kerk, waar hij achtereenvolgens de gemeenten Leeuwarden, Alkmaar en Beverwijk gediend heeft. Landelijk was hij
onder meer actief in het vormingswerk
en betoonde hij zich naar collega’s en
anderen toe een trouw en toegewijd
pastor. Vele jaren was Tif lid van de
Commissie Arbeidsvoorwaarden voor
predikanten. Opvallend was zijn grote
dossierkennis. Ingewikkelde problemen
kon hij helder en met overtuigingskracht verwoorden. Als Tif een taak op
zich nam, dan ging hij daar helemaal

voor. Hij hield niet van half werk en
legde voor zichzelf de lat altijd hoog.
Als anderen wat gemakkelijker met de
dingen omgingen, kon hij zich daarover verbazen en zich er aan ergeren.
Aan het eind van zijn leven kon Tif
terugkijkend zeggen: ‘Ik heb een mooi
en rijk leven gehad. Ik ben een zeer
dankbaar mens.’ Welgemeende woorden, zoals hij altijd oprecht en direct
was in wat hij zei, ook al kon hij dan
wel eens confronterend en hoekig
overkomen. Nog tijdens zijn ziekbed
heeft hij die dankbaarheid, ondanks
alle pijn en moeite, steeds laten doorklinken. Intens dankbaar was hij voor
alle goede zorgen van ‘moeder Maria’,
zijn kinderen en kleinkinderen, van
alle vrienden en collega’s die om
hem heen stonden en meeleefden. Hij
bleef zich daarover verwonderen en
verheugen.
Tif Cramer, een markant mens. Zijn
gedachtenis zij tot zegen.
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Eddy Hallewas

ëndertig lutherse gebouwen worden
aangedaan.

Lutherpad
De lutherse gemeente van Leeuwarden
bracht een droom van Peter Crom en
predikante Toos Reichman tot concrete actie: de ontwikkeling van een
lutherpad. De eerste etappe van het
pad werd gelopen dat uiteindelijk via
Dronrijp, Harlingen, Workum, Kampen, Deventer, Zutphen, Doesburg,
Arnhem en Nijmegen naar het lutherse kasteel Hoekelum in Ede/Bennekom
moet voeren.
Op Hemelvaartsdag troffen wandelaars elkaar om zes uur ’s morgens
bij de kerk in de binnenstad van
Leeuwarden. In de stilte van de morgen dauwtrapten ze naar Dronrijp.
Niet dat in Dronrijp tastbare lutherse
sporen te vinden zijn, maar het dorp
is de moeite van het bekijken waard

op weg naar Harlingen. In dat stadje
waren vroeger twee lutherse kerken
te vinden, een hersteld lutherse en
een evangelisch-lutherse. De tweede
zaterdag van juli wordt, weer in alle
vroegte, vanuit Dronrijp de tweede
etappe naar Harlingen gelopen.
Toos Reichman: ‘We ontwikkelen zo
in de loop van een aantal jaren een
lutherpad. We lopen hem eerst zelf om
te ontdekken welke leuke dingen er
te zien zijn en welke overnachtingsmogelijkheden er zijn. Naarmate we
meer in plaatsen komen waar lutherse
gemeenten zitten, zouden we graag
lutheranen inschakelen voor informatie en overnachtingen.’
Reichman ziet het voor zich: ‘Onderweg lopen lutheranen als een
zwaan-kleef-aan mee op het pad.
Het zou geweldig zijn als uit alle
windrichtingen over zes of zeven jaar
dergelijke lutherpaden samenkomen

De Kloof, het kerkgebouw van de Hersteld Lutherse Gemeente, sinds 1997
het theater van het Toneelgezelschap
de Trust. Wordt aangedaan in de wandeltocht ‘Luthers Amsterdam’.

bij kasteel Hoekelum. Pelgrimage is in,
toch?’ Horend van de Amsterdamse
wandeling ziet Reichman meteen de
samenwerking: ‘Ik ga Harry Donga
binnenkort bellen!’
Praxedis Bouwman

In memoriam ds. Cornelis Pel
4 augustus 1910 - 9 april 2007

(foto: Stijn Bleij)

Dominee Cornelis Pel was
een statige dominee, die
ondanks dat een toegankelijk iemand was. Hij
vertelde graag over zijn
belevenissen en ontmoetingen met allerlei verschillende mensen.
Getrouwd, vijfentwintig
jaar en daarna de pastorie in: Bodegraven,
een bescheiden gemeente om mee te
beginnen in 1936. Op 1 maart 1936
werd hij geordineerd als student van
professor Pont. De gemeente Bodegraven bloeide.
Na twee jaar ging de familie naar
Nijmegen naar het statige huis in de
Mesdagstraat. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk met twee kleine
kinderen, maar er werden vrienden
gemaakt voor het leven. In de oorlog
werden nog twee dochters geboren,
maar veel tijd was er niet voor familie
en vrienden. Dat is door de kinderen
wel bevestigd: vader was op huisbezoek of in zijn studeerkamer.
De Lutherse Gemeente Nijmegen
heeft veel te stellen gehad met haar
half Duitse, half Nederlandse leden.
Breuken in de gemeente, die een rol
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spelen tot op de dag van vandaag. Een
angstige tijd, waarin het gezin veel in
de kelder heeft doorgebracht tijdens
beschietingen en het bombardement
van de stad. In de laatste oorlogsjaren
waren de verbindingen met de rest van
Nederland onmogelijk, zowel met het
noorden en westen, als met het zuiden.
Toch hebben ds. Pel en ds. Mönnich,
die toen in Maastricht stond, elkaar
ontmoet, dwars door de oorlogslinies
heen. Het had iets heroïsch als hij daarover vertelde. Hij was er trots op, dat
hij na de bevrijding van Nijmegen de
eerste oecumenische dienst hield met
een rooms-katholieke legeraalmoezenier op het verwoeste Valkhof van Nijmegen met de bevolking en gewonde
soldaten in de open lucht.
Maar in 1945 werd het verwoeste en
verscheurde Nijmegen verlaten en ds.
Pel deed intrede in Amsterdam. In 1946
werd hij secretaris van de Lutherse
Synode. Hij heeft zijn steentje bijgedragen bij de hereniging van de Hersteld
Evangelisch-Lutherse Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in 1952.
Ook bij de wederopbouw na de oorlog
en de uitbreiding van de stad Amsterdam naar het westen heeft zijn
doorzettingsvermogen geleid tot de
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bouw van de Augustanakerk aan de
Erasmusgracht. Zijn boekje ‘Avondmaalsgast en kerklid’ was ingegeven
door de praktijk van catechese aan
jonge mensen en de opbouw van de
gemeente.
De architectuur van de Augustanakerk is mede het resultaat van de
internationale ervaringen die Pel als
secretaris van de synode had opgedaan: de kerk is open naar de wereld
– grote ramen. De ‘Social Hall’ bij
binnenkomst, waar de gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. De
kerkruimte gericht op het liturgisch
centrum met de kansel en halfronde
communiebank en het Kruis in het
midden.
Cornelis Pel was een pastor in de
ware zin van het woord, en een
bouwpastor, die doorzette wat hij
voor ogen had. Hij heeft tot het
laatste toe, tot bij het vijftig jarig
jubileum van de Augustanakerk zijn
belangstelling voor de mensen in de
kerk gehouden.
Zo werd hij op 14 april uit zijn geliefde kerk uitgedragen. ‘Van het oude
Mokum naar het nieuwe Jeruzalem’.
Perla Akerboom-Roelofs
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Markante lutheraan

Herman Leker: lutherse ziel van de synode
Herman Leker overleed op 2 april
2007 op 62-jarige leeftijd ruim zes
weken na een zware hartoperatie.
Zijn inzet voor de lutherse kerk en
daarna de lutheranen in de vereniging was tomeloos. Vanuit zijn
honk, de evangelisch-lutherse kerk in
Utrecht, trok hij als leider van jeugdkampen, als pastor, als bestuurder en
bovenal als lutheraan door Nederland. Met zijn voorliefde voor liturgie
vond hij een pied-à-terre bij de
‘Église vieille-catholique et
independente’.
In Gorinchem, waar Herman sinds
1991 pastoraal medewerker was,
zijn de diensten volgens ouderling
Annelies Stasse niet hetzelfde zonder
Herman. ‘Ik zie hem zo staan op de
preekstoel met zijn markante kop met
baard, liturgisch en bevlogen. Hij kon
het overbrengen, kreeg de gemeente
mee.’ Zoals die keer dat hij uitlegde
dat een hostie bij het avondmaal echt
beter is dan brood. Overblijfsels van
brood gaat naar de eendjes, zei hij,
dat mocht pertinent niet gebeuren
met het lichaam van Christus. Stasse:
‘Geen kruimel mocht achterblijven,
het niet gebruikte ging in de ‘heilige
reserve’ zoals Herman het noemde.
De wijnbeker mochten we niet afwassen. Als er over was, spoelde hij met
water en dronk het. Als het veel was,
riep hij één van zijn dochters om mee
te drinken.’ Dat vrouw en kinderen
mee kwamen naar Gorkum was mede
onderdeel van Hermans verbindende
factor in de gemeente. ‘Hij heeft de
gemeente tot bloei gebracht.’
Joop Boendermaker, emeritus hoogleraar, zal Herman missen. ‘Juist in
de laatste tijd verstonden we elkaar
helemaal. We hebben van elkaar
genoten tijdens een gedenkwaardig
bezoek aan de Alblasserwaard. Na dat
bezoek dacht ik: nu begint het pas
leuk te worden met z’n tweeën. En
nu is hij er niet meer.’ Aanleiding van
dat bezoek was een document dat een
groot aantal gemeenten van gereformeerde bondssignatuur vlak voor de

vorming van PKN tekende om voluit
calvinistisch te blijven zonder invloed
van de lutherse traditie. Herman
schreef over dat bezoek in Elkkwartaal
van kerst 2005: ‘Lutheranen vinden
van zichzelf dat ze in hun ethiek dat
Woord – en daarin als sleutelwoord
de (naasten)liefde - serieus nemen.
Voor veel ‘bonders’ is dat moeilijk aan
te nemen. Aan tafel werden dan ook
diepe discussies gevoerd. Soms op het
scherp van de snede. Maar van twee
kanten met de bereidheid te willen
begrijpen wat de ander bedoelt... Een
gedenkwaardige dag. Ik, en naar ik
weet ook anderen, we denken er nog
steeds over.’ Boendermaker: ‘Herman
zat, nota bene als lekentheoloog, aan
de top van de lutherse kennis. Hij
wilde het lutheranisme zuiver houden,
maar besefte dat we zeker de oecumene nodig hebben.’
Jarenlang werkte Herman Leker
met Hans van der Meer in de synodale commissie als tweede en eerste
secretaris: ‘Schrijf je vooral over
zijn trouw, trouw aan de lutheranen,
aan ons allen. Hij was tegen Samen
op Weg, tegen de fusie, maar bleef
functioneren in de synodale commissie. Als ergens het lutheranisme
zichtbaar wordt in een mens, is dat in
Herman. Hij was de lutherse ziel van
de synode. Ik ben in de loop der jaren
van Herman gaan houden. Zijn dood
overviel me.’
Voor Elkkwartaal en vooral het Evangelisch-Luthers Dagboek is het overlijden van Herman een groot gemis.
Het tekent hem dat ik twee dagen
voor zijn opname in het ziekenhuis de
bijbelteksten voor de meditaties voor
het komende dagboek op kon halen.
Een dag later plofte een recensie voor
Elkkwartaal in mijn inbox. Persoonlijk
ís Herman nog steeds voor mij. In alle
jaren van vriendschap, van het dopen
van mij en mijn kleinste kinderen zit
hij verankerd in ons leven; samen met
zijn vrouw en twee dochters. Herman
stuurde zijn zondagse preek naar
onze toenmalige woonplaats Cura-
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Herman Leker tijdens het
avondmaal in ‘zijn’ Gorkum.

çao: ‘opdat jullie geestelijk gevoederd
worden’. Ik zal zijn telefoontjes van
stoom afblazen missen, of dat ene
telefoontje over de overleden kat;
maar een lijn van diepe verbondenheid blijft.
In de oud-katholieke kerk van Brussel, klinkt begin juni een speciale mis
voor Herman Leker. Twintig jaar ging
hij regelmatig voor in de Belgische
hoofdstad. De afgelopen zes jaar was
hij op, uitdrukkelijk maar lang geweigerd, verzoek bisschop. In de kapel
ligt zijn bisschopskleed gedrapeerd
over een stoel op het altaar, met mijter
én een foto van hem, erachter zijn
staf. André Bauweleers de emeritus
bisschop van de gemeente in isolement, spreekt voor het eerst in deze
kapel van oecumene. Wat tijdens het
leven niet lukte komt dan toch, juist
door Hermans dood: ‘In de uitvaartdienst die we met een grote Brusselse
delegatie in Utrecht beleefden, hebben
we waarachtig de oecumene ervaren.’
Praxedis Bouwman
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Max Beckmann eindelijk in Amsterdam
Nog nooit was er in Nederland een overzichtstentoonstelling van
Max Beckmann’s Amsterdamse werk. Hoewel de Duitser tussen
1937 en 1947 in de Nederlandse hoofdstad woonde, hebben we er
lang op moeten wachten. Duitse schilders lagen na de Tweede Wereldoorlog nogal gevoelig, ondanks Beckmann’s houding ten opzichte van het naziregime. En dan nu maar liefst twee tentoonstellingen tegelijkertijd, in het Van Gogh Museum en in het Bijbels
Museum. Helaas is afstemming ver te zoeken tussen de twee exposities, maar dat terzijde.

M

ax Beckmann vertrok in
1937 van Duitsland naar
Nederland in de hoop uiteindelijk naar Amerika te kunnen verder
te kunnen reizen. Hij was een van de
kunstenaars wiens werk te zien was
op de tentoonstelling ‘Entartete Kunst’
in München in datzelfde jaar.
‘Entartete Kunst’ (ontaarde kunst) was
de kunst die niet in het plaatje paste
van wat de nazi’s als kunst bestempelden. Kunst waarbij de eigen interpretatie van belang was, maar in het
naziregime mocht er natuurlijk niets
aan het individu worden overgelaten.
Max Beckmann woonde en werkte in
Amsterdam tot 1947, waarna hij naar
Amerika vertrok en op 26 december
1950 aan een hartinfarct midden in
Central Park in New York overleed.

Productief
Ondanks alle ellende van de oorlog,
of misschien juist wel daardoor, was
Beckmann tijdens zijn ballingschap in
Amsterdam erg productief. Een derde
van zijn oeuvre heeft hij in Amsterdam gemaakt.
Het Van Gogh Museum geeft een
overzicht van zijn werk in Amsterdam. Het is een schitterende tentoonstelling, waarbij de bezoeker een
duidelijk beeld krijgt van het werk
van Beckmann. Zijdelings wordt hier
gerefereerd aan een geheime opdracht
die Beckmann tijdens de oorlog vanuit
Duitsland kreeg.
Dit was de opdracht van Georg Hartmann, eigenaar van een lettergieterij
elkkwartaal

en mecenas van Duitse kunstenaars,
om lithografieën te maken bij de
Openbaring van Johannes in de vertaling van Maarten Luther. Dit greep
Beckmann met beide handen aan.
Zo ontstonden zevenentwintig lithografieën. Deze lithografieën bij de
Apocalyps zijn Nederland uitgesmokkeld, gedrukt, geaquarelleerd door
Beckmann in Amsterdam en in kleine
oplage verschenen. Ze zijn werkelijk
prachtig! De litho’s zijn nu te bekijken
in het Bijbels museum.
De Apocalyps stond Beckmann na aan
het hart en het is heel bijzonder om te
zien hoe ook hier de gruwelen van de
Tweede Wereldoorlog doorwerken in
het werk van de kunstenaar. Zo zie je
maar, Rembrandt, Beckmann of zelfs
kunstenaars van nu: De bijbel is en
blijft een inspiratiebron!
Het werk van Max Beckmann moet
je zelf zien en er je eigen beeld bij
vormen. Niet iedereen houdt ervan,
maar met de situatie van de Tweede
Wereldoorlog in het achterhoofd,
krijgt de Apocalyps in de litho’s van
deze kunstenaar voor mij veel meer
waarde, misschien voor u ook!

Wat, waar, wanneer
Naast twee catalogi is er ook een wandeling door Amsterdam rondom Max
Beckmann, echt een leuke aanrader!
Maak er een dagje van. De wandeling
is te downloaden via de site van het
Van Gogh Museum, maar ook te koop
bij de touristinformation bij het Centraal Station.
juli 2007

Titelblad van de Apocalyps met een
combinatie van twee bijbelteksten, het
begin van het Johannes-evangelie en
een fragment uit Openbaring (hoofdstuk 14), met centraal de kunstenaar
en profil. Litho Max Beckmann
(1941-1942).

Nog een laatste tip: lees de openbaring van Johannes vooraf (nog) een
keer door, dat geeft absoluut een
meerwaarde.
Femke Akerboom

Beide tentoonstellingen zijn nog te
zien tot en met 19 augustus 2007:
Max Beckmann in Amsterdam
1937-1947 Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 (aan het
museumplein) Amsterdam
De Apocalyps van Max Beckmann
Bijbels Museum
Herengracht 366-368, Amsterdam
31

Zomerschool ELG
Leeuwarden: zo zijn
onze manieren
Helpen, respect, luisteren, niet doorlopen als iemand valt

zes en tien jaar die deze begrippen missen in het dage-

vertelt Reichman. ‘Groten helpen de
kleintjes, een samenstelling net als in
een gezin. En het werkt. Vorig jaar was
er een stoere jongen met grote praat
over hoe goed hij was in pannenkoeken bakken. In de praktijk mislukte het
volkomen. Hij wilde hem niet eens
opeten. Uiteindelijke accepteerde hij
hulp en hij heeft gesmuld.’

lijks leven zijn in de laatste week van de zomervakantie

Cultuur

én een beetje cultuur in de stad, dat zijn de sleutelwoorden waar het in de zomerschool van de evangelischlutherse kerk in Leeuwarden om gaat. Kinderen tussen de

welkom om vijf dagen wél met ze aan de slag te gaan.

H

et is de tweede keer dat de
deuren van de kerk in Leeuwarden openstaan voor de zomerschool. Maximaal zestien kinderen
komen iedere dag rond acht uur voor
een morgenprogramma in de kerk.
Starten met het aansteken van een
kaars, het zingen van een lied en een
verhaal. Daarna knutselen of spelen.
Na de zelf meegebrachte lunch volgt ’s
middags een cultureel gedeelte. Thema
van dit jaar is ‘hoe leeft het in de
stad?’ Vorig jaar droeg de middenstand
rondom de kerk financieel bij aan de
zomerschool, dit jaar schenkt de loge
van de Vrijmetselarij, via een luthers
logelid, het benodigde geld.

Bedenkster van deze week is luthers
predikante Toos Reichman. ‘Ik vind
over het algemeen de kerk als instituut
teveel bezig met zichzelf, met overleven. De lutherse kerk ook.’ Vanuit dat
gegeven las Reichman een boek over
diaconaat als voorbereiding op haar
diaconale werk in Zuid-Afrika tijdens
haar studieverlof van een tijd geleden.
‘Ik realiseerde me dat ik veel aan het
leerhuis doe, aan pastoraat, aan eccle-

siologie, maar niets aan diaconaat.’ In
dat boek over diaconaat, over omzien
naar elkaar, dienstbaar zijn, las Reichman de volgende zin: ‘Als de kerk haar
diaconale poot kwijt raakt, dan mag je
niet meer het bestaansrecht kerk pretenderen. Dat raakte en inspireerde me.’
De lutheranen in Leeuwarden dachten
net op dat moment na over nieuwe
wegen om de gemeente levendig te
houden, juist voor jeugd. Een bezoek
aan het Stedelijk Museum in Amsterdam bracht uikomst. Dat heeft een
zogeheten weekeindschool voor kinderen, een manier om kinderen wat culturele bagage mee te geven. Verder
denkend ontstond een werkwijze voor
de kerk: hoe zijn onze manieren-zo
zijn onze manieren. Toos Reichman
benaderde een bekende studente van
de pedagogische academie van wie ze
wist dat ze vanuit haar achtergrond
niets mee kreeg. Zij hielp samen met
een medestudent het programma op te
zetten en te begeleiden. Het groepje
van vorig jaar was gemêleerd, ‘moeilijke’ kinderen. De studentes deden het
werk met Reichman op de achtergrond
als ‘oma’ zoals ze het zelf zegt.
‘De leeftijdsgroep is bewust gekozen,’
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Diaconaat

De cultuur van dit jaar zal besnuffeld
worden in het Fries Museum. Kijken
op de historische afdeling en vergelijken met nu. Reichman: ‘We gaan
vormen van huizen bekijken in de stad
en huizen maken.’ Fijn bezoekadres is
het museum Princessehof. Daar is een
keuken ingericht waar kinderen
kunnen zien hoe de mensen vroeger
aten. Ze kunnen een tegeltje maken als
tastbaar voorwerp voor thuis. Al
varend valt op het Friese water ook
naar vroeger en nu te kijken. ‘En we
gaan tegels achter de kerk optillen.
Hoe leeft het eigenlijk daaronder?’,
verklapt Reichman.

Gelijkwaardigheid
In de begroting voor de vijf dagen
(thuis slapen) zit het werk van de twee
studenten. Daar is bewust voor gekozen, beiden moeten in de zomer
werken om hun studie te bekostigen.
De ouders betalen een kleine bijdrage
naar draagkracht. Het geeft ouders een
gevoel van betrokkenheid, van gelijkwaardigheid. De laatste dag worden ze,
net als vorig jaar, uitgenodigd om met
hun kinderen de week af te sluiten.
Toos Reichman: ‘Prachtig om kinderen
die van niets wisten uit volle borst
liederen te horen zingen.’
Praxedis Bouwman
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kwartjes
Luthers in Ethiopië
De gemeente van de Mekane Jesu kerk in Addis Abbeba, Ethiopië, huist in een golfplaten gebouwtje. Tijdens de anderhalf uur
durende dienst, waar ik overigens niets van verstaan heb omdat
de voertaal Oromo was, komen duidelijke invloeden naar voren
van de geloven die de mensen aanhingen voor ze tot het Christendom bekeerd werden. Tegen het einde van de preek begint
een vrouw achter mij te spreken in wat lijkt op tongen, waarna
ze na een laatste luide Hallelujah in zwijm valt.

I

Exterieur van de Mekane Jesu kerk in
Addis Abbeba, Ethiopië.
(foto: Sarah Leker)

Vrouwen

Buiten het kerkje heb ik nog de gelegenheid om de gemeenteleden te ontmoeten. Ik sprak met een mevrouw die
ook actief is bij de Lutherse Wereldfederatie (De LWF heeft al tientallen
jaren een veelomvattend project met
deze kerk). Ze legde ons uit hoe de
Mekane Jesus kerk groeit door de
evangelisatie op het platteland en hoe
ze zich bezig houden met de emanci-

patie van vrouwen en het bestrijden
van voodoodokters. Deze voodoodokters hebben een erg grote invloed op
de analfabete mensen op het platteland en vragen grote sommen geld
voor hun diensten. Door middel van
scholing en het stimuleren van werkgelegenheid proberen de leden van de
Mekane Jesu gemeente hen te evangeliseren. Deze aanpak is zo effectief dat
de gemeente niet meer in haar geheel
in het golfplaten gebouwtje past, en er
dus zowel ‘s morgens als ‘s middags
een dienst gehouden moet worden. Op
de lange termijn wil men dit probleem
oplossen door een kerk te bouwen
naast het huidige kerkje. Ze legde me
uit dat momenteel alleen de fundering
nog maar ligt, omdat ze vele obstakels
zijn tegengekomen tijdens de bouw. Er
werd gezegd dat er een boze geest
rondwaarde die de bouw wilde verhinderen. Maar sinds kort gaat het weer
beter, omdat een boom, die de kwade
geesten huisde, gekapt is.
Ik vond deze uitleg wel apart, zeker in
het licht van het voorafgaande betoog
over het tegengaan van traditionele
geloven. Over het algemeen kreeg ik
de indruk dat deze plaatselijke tradities
nog diep verweven zijn met de zondagse vieringen in deze Mekane Jesus
kerk.
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k zat op de voorste rij omdat we
daartoe uitgenodigd waren, iets
wat ik liever niet had gedaan,
omdat ik niets begreep van wat er
gaande was. Maar aangezien de pastor
vurig preekte en veel stijlfiguren
gebruikt, begon ik een beetje door te
krijgen wanneer er geklapt of gejuicht
moest worden. Het klappen en juichen
is ook weer een voorbeeld van plaatselijke invloeden, ik keek er in het begin
wat van op, maar vind het ook wel een
mooie interactie tussen gemeente en
pastor. Na anderhalf uur werd de
indrukwekkende maar onbegrijpelijke
dienst afgesloten met een paar liedjes
van het gospelkoor, waarna wij werden
bedankt voor onze komst en mijn
moeder werd uitgenodigd om wat
namens de lutherse kerken Nederland
te zeggen.

Groei

Na afloop van dit gesprek werd ik
uitgenodigd om mee te eten met
Negassa, een zeer actief kerkenraadslid. De pastor at ook mee en er was
dus de gelegenheid enkele vragen te
stellen, waaronder mijn favoriete: staat
jullie kerk vrouwen in het ambt toe?
Het antwoord is ontwijkend, hij legt
me uit dat er in andere kerken in Ethiopië vrouwen voorgaan. Maar een
duidelijk antwoord met betrekking tot
hun kerk bleef uit. Ik neem aan dat
vrouwen in het ambt toegestaan zijn,
want de Mekane Jesu kerk is ‘gewoon’
Luthers, en aangesloten bij de LWF,
maar in hoeverre de pastor het propageert…ik weet het niet.
Sarah Leker

Binnen… (foto: Sarah Leker)

kriskraskort
Een korte samenvatting van een gemeenteavond in LEERDAM. Aan de
orde kwam een mogelijke nauwere
samenwerking met Tiel en Culemborg. De drie gemeenten delen reeds
samen een predikant. Uitgaande van
het ingenomen standpunt in het kerkelijk verenigingsproces, waaraan
men zich zeker niet wil onttrekken,
hecht men wel aan het luthers-zijn.
Na een gespreksrondje (citaat uit het
Leerdamse Zwaantje): ‘Samen vinden
wij het belangrijk, zo was de conclusie, om dát wat ons onderscheidt en
wat gemeenschappelijk zo gevoeld en
gedeeld wordt, te houden, te bewaren
en verder uit te dragen’. Dat lukt niet
als men opgaat in het grote geheel
van de Protestantse Kerk, het vraagt
wel een andere kijk op het eigen (toekomstig) functioneren. Want als drie
kleine lutherse kerkjes aan de Linge
heeft men weinig in te brengen in het
grote protestantse geheel. ‘Tenzij… de
handen ineengeslagen worden en de
krachten gebundeld in een stevige lutherse gemeente’. De kerkenraad kreeg
de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken en binnenkort verslag uit
te brengen aan de gemeente waarop
concretere acties kunnen volgen.
Op 13 mei vierde de Lutherse gemeente te SCHIEDAM het 250-jarig
bestaan van de gemeente. Op 8 mei
1757 werd de eerste lutherse dienst
gehouden en die datum wordt gehouden als stichtingsdatum van wat tegenwoordig de Evangelisch-Lutherse
Gemeente van Schiedam is. In 1757
kregen de Lutheranen de beschikking over het vroegere kerkgebouw
van de Doopsgezinden dat door hen
niet meer werd gebruikt. Aanvankelijk was het een kleine gemeente, de
boeken melden een 57-tal leden afkomstig uit Schiedam en Vlaardingen
die kosten noch moeiten hebben gespaard om de gemeente van de grond
te krijgen. Die lutheranen van het
eerste uur kwamen veelal uit Duitsland en vonden werk in de ‘moutwijnstokerijen’, waar de stad ook in
die tijd rijkelijk mee was bedeeld. Na
250 jaar waarin de gemeente bloeiperioden en mindere tijden heeft geelkkwartaal

kend, is het weer een kleine gemeente
geworden. Sinds enige tijd worden
de erediensten tweewekelijks gehouden, de gemeente heeft een geestelijk
verzorger en er is een bloeiende cantorij. De gemeente verkeert geenszins
in een isolement maar draagt haar
steentje bij aan het tot stand komen
van de Protestantse Gemeente van
Schiedam, waar momenteel hard aan
wordt gewerkt.

Kerk ELG Schiedam
Een ander jubileum in ZAANDAM:
op Palmzondag was organist Wim
Zwart vijfentwintig jaar getrouwd.
Hij bespeelde zoals gewoonlijk die
dag het orgel, maar als verrassing
waren ook zijn echtgenote en de
kinderen halverwege de dienst aanwezig. Het echtpaar kreeg bloemen
en een cadeautje aangeboden maar
als klap op de vuurpijl speelde een
zoon op het orgel voor beide ouders
een favoriet muziekstuk. Voor vader
was daarbij voor Bach gekozen en
voor moeder een wat moderner song.
Dat kan allemaal als je een telg bent
van de bekende familie Zwart. En het
bleef in de familie wat tot slot zong
de gemeente het echtpaar een lied toe
uit de bundel van Hans Mudde, een
neef van Wim Zwart.
De jaarlijkse buitendag voor de
noordelijke gemeenten, te weten
Winschoten, Wildervank-Veendam,
Stadskanaal, Pekela, Groningen,
juli 2007

Leeuwarden en Kampen, vond dit
jaar op 3 juni plaats in WINSCHOTEN. De dag begon met een eredienst
met Heilig Avondmaal in de onlangs
prachtig gerestaureerde kerk aan de
Vissersdijk. Daarna koffiedrinken en
bijkletsen in de kerk van de protestantse gemeente aan het Marktplein,
gevolgd door een wandeling met
stadsgidsen richting Rosarium. Daar
was de lunch gepland. In dit Rosarium bloeien in de zomermaanden
320 verschillende soorten rozen en
het park vormt een schitterend wandelgebied in het hartje van de stad.
Terug in de lutherse kerk werd een
afsluitende vesper gehouden.
In navolging van Oostenrijk en
Duitsland gaat ook Nederland kennismaken met ‘de nacht der kerken’.
In ROTTERDAM vindt dit evenement
plaats op 23 juni. Het initiatief ligt
bij het Convent van Kerken waarin
vertegenwoordigers van zowel
rooms-katholieke als protestantse
huize elkaar ontmoeten. In deze
nacht staat de gemeenschap centraal. De deuren van achttien kerken
en kathedralen gaan open voor een
breed publiek waarmee het een plaats
mag zijn van bezinning, ontmoeting,
debat, zang, dans, spiritualiteit, interculturele en soms interreligieuze
manifestaties. Het begint om 18.00
uur en eindigt om 23.30 uur met een
spetterend programma voor de Grote
of St. Laurenskerk. In de wijk Noord
van de stad is onder meer de lutherse
Andreaskerk geopend. De kerken hebben allemaal een programma en voor
de Andreaskerk ziet dat er als volgt
uit: Van 18.00-19.00 uur is er een
vesper en wordt het zwanenspel gespeeld, van 19.00-20.00 uur een concert met inleidingen, van 20.00-22.00
uur de Lutherfilm en rondleidingen
door de kerk en na 22.00 uur een
nagesprek over de film en gelegenheid naar de slotmanifestatie te gaan.
Het volledige programma van alle
deelnemende kerken vindt u op www.
nachtderkerken.nl
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In AMSTERDAM Zuidoost bestond de
Seniorenkring ‘Brasa’ tien jaar. Op 13
maart 1997 werd een ouderenmiddag
georganiseerd waar ongeveer dertig
mensen op af kwamen. Op de tweede
bijeenkomst op 5 juni 1997 werd
besloten om één keer maand samen
te komen en de ouderengroep was
geboren. De naam kwam pas later en
ontstond door het samenvoegen van
de namen van twee Bijbelse senioren:
Abraham en Sarah. En Brasa betekent
in het Surinaams zoveel als omarming, omhelzing en ondersteuning.
Brasa is uitgegroeid tot een oecumenische groep, vrouwen van verschillende kerkelijke achtergrond zijn er
lid van en ze wonen niet alleen in
Amsterdam Zuidoost maar ook in het
Centrum, Oost, Haarlem, Almere en
zelfs Rotterdam. De middagen kennen een vast verloop, men leest uit
de Bijbel en sinds twee jaar is dat een
psalm. Het hele psalmenboek wordt
gelezen en men is nu aangeland bij
psalm 46. Er is altijd een lunch, vaak
verzorgd door één van de leden.
Daarna het thema van de middag: dat
kan van alles zijn. Van het lezen van
Bijbelverhalen tot het bespreken van
actuele, spelende onderwerpen. Maar
het is niet alleen een praatgroep,
vaak ook zijn de vrouwen creatief
bezig. Zo is er eens een hongerdoek
gemaakt voor de 40-dagen tijd en
zijn er antependia gemaakt voor De
Nieuwe Stad. Tien rijke jaren om aan
terug te denken en met vol vertrouwen uit te zien naar wat de toekomst
van Brasa brengen moge.

samen de eredienst kunnen vieren.
Muziek en stilte dragen het Woord in
de kerk’. In de kerk van Zwolle heeft
de kerkenraad gekozen voor deze
vorm. ‘Geef uzelf deze momenten van
inkeer en geef de organist de mogelijkheid om de dienst te beginnen en
af te sluiten’, aldus de Flambouw.
In maart hield de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond (NLVB) haar
jaarlijkse ontmoetingsdag in Nijkerk.
Na de huishoudelijke vergadering
bracht een forum enige deining onder
de geledingen. De vraag was: blijft
het Nederlandse Lutherse Vrouwen
Bond of wordt het laatste woord
Beweging in plaats van Bond. De
jongere vrouwen vonden het woord
Bond ietwat oubollig, misschien lijkt
‘Beweging’ iets vlotter in deze tijd.
Het werd nog even wat lacherig toen
een van de vrouwen opmerkte dat
er ook nog Lutherse Vrouwen Bende
van gemaakt zou kunnen worden met
daaraan volgend wat suggesties hoe
men zich dan zou moeten gedragen.
Slotconclusie: In een rustiger atmosfeer zal het bestuur zich hierover
beraden.
Het middagthema was ‘Kralen van
geloof’. Op een tafel stonden kaarsen van verschillende kleuren; een
Zweedse armband met kleurige kralen werd gepresenteerd als ‘Levensparels’, ontwikkeld door Martin Lönnebo, bisschop van de Lutherse Kerk
van Zweden. Bedoeld als ‘Lutherse
rozenkrans’. Te koop ten bate van
JOP, de jongerenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland.

‘Muziek is een geschenk van God’
staat te lezen in de Flambouw, gemeenteblad van ZWOLLE. ‘Tijdens
het orgelspel worden wij stil en bereiden we ons voor op de dienst. Dat
betekent dat, wanneer de organist
begint te spelen, iedereen, jong en
ouder weet dat de dienst begonnen
is. De muziek die dan klinkt is niet
bedoeld als reli-achtergrond voor het
bespreken van alle onderwerpen van
de vorige- of de komende week. De
muziek die dan klinkt is bedoeld als
overgang van buiten naar binnen.
Muziek om stil te worden zodat wij

Per 1 maart is in EDE de werkgroep
Lutano geïnstalleerd. Lutano staat
voor de Lutherse gemeente, de Taborgemeente en de Noorderkerkgemeente, hiermee wordt het streven
aangeduid naar een grotere toenadering tot elkaar, op weg naar een
optimaal samengaan. De werkgroep
bestaat uit zes leden, twee uit elke
achterban. Het streven is om in 2008
een uitvoerbaar plan op tafel te hebben waarin onder meer de volgende
onderwerpen in hun onderlinge
samenhang zijn uitgewerkt: de ere-
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diensten, de pastorale zorg, rol en
taak van de kerk in de samenleving,
de staat van de financiële middelen
en het financieel beleid en wat moet
er met de kerkgebouwen gebeuren.
De werkgroep zal haar taak in nauw
overleg met de kerkenraden verrichten en de gemeenten zullen geregeld
van het verloop van het werk in de
werkgroep op de hoogte gehouden
worden.

Kerk ELG Nijmegen
De Lutherroos: nog even volhouden
en dan is de toestemming van de
kerk en van de overheid een feit tot
de restauratie van het oudste orgel
van NIJMEGEN, het Van DeventerHeyneman orgel (1756/1781) in de
Lutherse kerk. Een bescheiden instrument maar desondanks zeer waardevol. Omdat de lutherse gemeente
heel lang zeer arm is geweest en dus
geen middelen had om aan het orgel
te prutsen is veel van het oude orgel
bewaarde gebleven. Dat is nu een
groot geluk.
Totdat de aanvang van de aanvang
van de restauratie een feit is zullen
er regelmatig momenten zijn waarop
het orgel te horen zal zijn; zeker in
de erediensten!
Tjally Everaarts-Bilyam
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Ingezonden:

Over de lastige kant van Luther,
we weten toch waarom?
René Süss’ boek ‘Luthers Theologisch Testament, Over de Joden en
hun leugens, inleiding, vertaling, commentaar’ werd in de vorige
aﬂevering van ElkKwartaal (Pasen 2007) besproken door Aartjan
van den Berg. Ted van Zadel, Veenendaal, vindt dat hij het zeker
niet mag laten om te reageren.

I

s het niet een artikel in Trouw
over Luther en het anti-semitisme,
dan is het wel weer een nieuw
boek over Luther als de voorloper van
het nazisme. Jammer, van een theoloog (dr. R. Süss) mag je toch meer
verwachten dan het alleen beoordelen
van uitspraken – zeker juist en voor
ons in deze tijd ongewoon – zonder te
zoeken naar de achtergronden ervan
en deze ook te publiceren. En ze zijn
reeds vele keren onderzocht en ook
naar voren gebracht.
Als we de uitkomsten van deze
onderzoekingen leggen naast de uitgangspunten en praktijken van de
nazi’s dan blijkt er een wereld van
verschil te bestaan tussen Luther en
het nazisme. Luther kon niet verdra-

gen dat in zijn tijd de Joden toch ‘het
Geschenk van God aan de wereld’
bleven weigeren en zo hun toekomst
met God als het ware verwierpen (dus
hij wilde een zalige toekomst voor de
Joden en niet hun ondergang), terwijl
de nazi’s erop uit waren het Joodse ras
te vernietigen.
Kan er een groter verschil bestaan??
Dat Luther’s woorden zijn misbruikt
door de nazi’s is ook zeker juist…,
maar als zij wel zijn gedachten
hadden overgenomen waren er zeker
nooit gaskamers uitgevonden.
Luther heeft ongeveer tien jaar
gepreekt uit de Torah; hij zegt onder
meer dat bijvoorbeeld de Wet voor
christenen niet geldig is en vervolgt
dan: ‘Nu zou iemand kunnen zeggen:

waarom preek je over Mozes, als die
ons toch niets aangaat? Ik wil Mozes
daarom behouden en niet onder de
bank stoppen, omdat ik drie dingen
bij hem aantref, die ook ons van nut
kunnen zijn.
1. Ik zou graag willen, dat de vorsten naar het voorbeeld van Mozes
zouden regeren. En als ik keizer zou
zijn, zou ik er een voorbeeld voor
wetgeving aan ontlenen.
2. Omdat in de Torah zulke voortreffelijke beloften opgetekend staan. Zij
eisen niets van ons, maar het zijn
troostrijke, vreugdevolle beloften
van God, die wij mogen aannemen
en waarop wij ons vrijelijk mogen
verlaten.
3. Wij lezen Mozes wegens de prachtige
voorbeelden van geloof, liefde en
kruis bij de geliefde heilige aartsvaders, Adam, Abel, Noach, Abraham
en zo de hele rij langs. Aan de hand
van hen moeten wij leren God te
vertrouwen en Hem lief te hebben.’
Een mens is nooit te oud om nog wat
bij te leren…

Reünie lutherse gemeente Harlingen-Leeuwarden
Bij voldoende deelname organiseert
de Evangelisch-Lutherse kerk te Leeuwarden een reünie voor alle leden en
oud-leden van deze gemeente.
Datum: 1 september 2007
Tijd: 12.30–16.30 uur
Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden.
Heeft u leuke, boeiende, ontroerende,
gezellige of weemoedige herinneringen aan uw tijd in de Lutherse kerk,

geeft u zich dan op om samen met
diegenen die u van vroeger kent (en
wellicht wat uit het oog verloren bent)
weer eens terug te gaan in de tijd.
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Opgave
Uiterlijk 1 augustus 2007 bij Alie Bos,
Stal 349, 9205 AN Drachten,
tel. (0512) 5302 72; e-mail:
henk_alie349@hotmail.com of:
l.s.wagenaar@live.nl

Programma
12.30 Inloop
13.00 Lunch
Bezichtiging fotogalerij
(bij voldoende aanlevering)
14.30 Drie sprekers over hun
herinneringen
15.00 Een hapje en een drankje
16.00 Jazzconcert



berichten
Adreswijzigingen
Luthers Dagboek
Mw. ds. B. Heubeck-Duijts, Akeleituin 8, 2317 NC Leiden, tel. (071) 522
34 03 kan toegevoegd aan de lijst
‘Preekbevoegden’ (blz. 274).
Ds. G.K. Verheule, predikant van de
ELG Hoorn, is verhuisd naar Iepenweg 9, 1091 JL Amsterdam, tel. (020)
785 75 74, email; geerardverheule@
gmail.com (blz. 232, 271, 284).
ELG Eindhoven (blz. 226): het telefoonnummer en emailadres van mw.
drs. B.J.T.M. van Litsenburg zijn gewijzigd: tel. (040) 212 02 96 en
predikant@lutherseindhoven.nl
Het emailadres van het secretariaat
is gewijzigd in secretariaat@lutherseindhoven.nl
Het emailadres van de organist is
gewijzigd in dick.eekel@tiscali.nl
De website is gewijzigd in www.lutherseindhoven.nl
Het emailadres van het secretariaat
van de ELG Nijmegen (blz. 235, 282)
is gewijzigd: mirjam@schuilenga.eu
Drs. R.H. de Vos (blz. 238, 271 en
285) is verhuisd. M.i.v. 4 juni is zijn
tijdelijk adres Gerard Doulaan 39,
1399 ES Muiderberg en m.i.v. 15
oktober a.s. Prinses Beatrixlaan 42,
1381 AJ Weesp. Het telefoonnummer
is ongewijzigd. Zijn emailadres is
rhdevos@hetnet.nl en zijn postgiro
2191397 (blz. 271).
Binnen de jeugdwerkactiviteiten, blz
252/253, heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan:
Stichting Vakantiekampen: voorzitter: J.J. Visser (jochem@svk.nl;
waarom_ook_niet@hotmail.com),
secretaris: mw. W. Paijmans (Chassestraat 113-4, 1057 JC Amsterdam,
06 - 22 77 92 72, willemijn@svk.
nl; willemijn.paijmans@student.
uva.nl), aanmeldingsadres: Joyce ter
Stege (Korenbloemstraat 10, 3434 EB
Nieuwegein, 030-606 04 59, joyce@
svk.nl)

agenda 2007
14-15 september
1 oktober
5-7 oktober
6 oktober
28 oktober
27-28 oktober
10 november

Najaarsweekend CoWe (11 – 15 jaar)
Algemene ledenvergadering LDF, Utrecht
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
Kerkkorendag
Lutherdag
©-weekend CoWe (16 +)
Voortzetting 203e zitting Evangelisch-Lutherse Synode,
Bennekom

2008
9 februari
5 april
19 april
16 en 17 mei
19-21 mei
10-12 oktober
15 november

Studiedag NLVB, Utrecht
Ontmoetingsdag Stichting Melanchton, Kasteel Hoekelum,
Bennekom
Ontmoetingsdag NLVB, Nijkerk
204e zitting Evangelisch-Lutherse Synode, Bennekom
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
Voortzetting 204e zitting Evangelisch-Lutherse Synode,
Bennekom

Meer informatie bij het synodesecretariaat:
Coby Aartsen-Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35.

Leker, Oudenoord 515, 3513 EP
Utrecht, daan.leker@gmail, lekertje@
hotmail.com
Stichting Melanchton, secretariaat
wordt: Lissevenlaan 16, 5582 KC
Waalre, tel. (040) 22 33 440.
Stichting Luthers Accommodatie Beheer, administratie: Lissevenlaan 16,
5582 KC Waalre, tel. (040) 22 33 440

Overleden
Op 4 maart 2007 is in de leeftijd
van 76 jaar te Schagen overleden
ds. M.W.S. Cramer, emeritus-predikant. Hij was onder meer geestelijk
verzorger en predikant van de ELG
Leeuwarden en ELG Alkmaar en oudsynodelid.

Op 9 april 2007 is in de leeftijd van
96 jaar te Amsterdam overleden ds.
C. Pel, emeritus-predikant. Hij was
onder meer predikant van de lutherse
gemeenten Bodegraven, Nijmegen en
Amsterdam en was enige tijd 1e secretaris van de lutherse synode.

Benoemingen
In de 203e zitting van de Evangelisch-Lutherse Synode d.d. 11 en 12
mei 2007 te Bennekom is de heer W.J.
Littel te Woerden met algemene stemmen gekozen als lid van de Synodale
Commissie en Financiële Commissie
en vice-president niet-predikant. Hij
heeft de verkiezing aangenomen en
volgt daarmee de heer W. Littel op.

Op 2 april 2007 is in de leeftijd van
62 jaar te Breda overleden mr. H.
Leker, pastoraal werker van de ELG
Gorinchem, lid van de EvangelischLutherse Synode, oud-secretaris van
de Synodale Commissie en lid van de
redactie van Elkkwartaal en het
Luthers Dagboek.

De synode heeft unaniem ingestemd
met het voorstel van de Synodale
Commissie om als leden van het
bestuur van de Stichting Luthers
Buitencentrum te benoemen de heren
R.C. Loggen te Dalfsen en H. Oosterveer te Waalre.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan met het zich
terugtrekken van mw. F. Hafkamp uit
genoemd bestuur.
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Commissie Weekeinden (CoWe):
adreswijziging secretaris mw. D.C.
elkkwartaal

Lutheranen internationaal in Nederland
Een indruk van het symposium
‘Jong?! Een kerkelijke zoektocht
naar motieven, middelen en communicatie’ (21 april) en de jubileumdienst in Amsterdam (22 april).
Beide evenementen ter gelegenheid van de assemblee van het
Europese lutherse communicatiecomité KALME, een programma
van de LWF, en het zestigjarig
bestaan van de Lutherse Wereldfederatie. Vertegenwoordigers van
lutherse kerken in onder meer
Rusland, Polen, Estland, Letland,
Engeland, Oostenrijk, Finland,
Frankrijk, Roemenië, Hongarije
en Italië waren in Nederland. Een
uitgebreide delegatie onder leiding
van plaatsvervangend secretaris generaal Martin van de LWF
kwam uit Genève.
Een fotoimpressie.

Feest! (foto: Daan Leker)

Renske Leijten over haar wil tot het veranderen van de wereld, op het symposium in gesprek met Rëmi van der Elzen.
(foto: Daan Leker)

Harde werkers in de Augustanakerk,
waar het symposium over jeugd werd
gehouden. (foto: Marco Uschmann)

..en er waren ook jongeren, ze lieten zich
horen! (foto: Daan Leker)
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Ilona Fritz gaat voor in de jubileumdienst.
(foto: Gyula Menyes)
Voor de hele jeugdige was de kost
wat te taai… (foto: Daan Leker)

Liever spelen in de kerk.
(foto: Daan Leker)

De kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam op 21 april, waarin de jubilea
van LWF en KALME werden gevierd. Delftse
lutheranen hadden hun jaarlijkse gemeenteuitje aan de dienst gekoppeld.
(foto: Jerzy Below)
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Pavils Bruvers, plaatsvervangend
bisschop Letland, en Chandran Paul
Martin, plaatsvervangend secretaris generaal van de LWF, delen het
avondmaal uit. (foto: Gyula Menyes)
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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
elkkwartaal
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