elkkwartaal
uitgegeven door de Evangelisch-Lutherse Synode I jaargang 8, nr. 2 I juni 2008

Ondersteuning noodlijdende gemeenten
Bas Plaisier blij met lutheranen
Synode als verbindingscentrum

Colofon

Ten geleide

W
elkkwartaal verschijnt vier keer per
jaar en wordt gratis toegezonden aan
degenen, die ingeschreven staan in het
register van evangelisch-lutherse leden
in de Protestantse Kerk in Nederland.
Overname van artikelen is toegestaan,
mits vermeld wordt uit welk nummer
van elkkwartaal deze afkomstig zijn.
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aar veel mensen juist in de
zomer naar het buitenland
reizen om bij te komen, heb
ik dat in het afgelopen jaar vooral
luthers gedaan. Terugkijkend op ontmoetingen valt mij op: hoever gaan
gemeenschapszin en solidariteit?
In Rusland bekeek ik een communicatieproject van twee lutherse kerken, de ELCROS en de ELCIR. De een
groot, de ander klein, in een immens
land inclusief buurlanden als Georgië, Kazachstan en Belarus. Telefoontjes naar alle uithoeken bevestigden dat gemeenteleden door een
maandelijks luthers nieuwsblad het
gevoel hadden bij een grote lutherse

‘familie’ te horen, uit hun isolement
in Vladiwostok om maar eens een
plaats te noemen. Knappe prestatie.
En toch klinken dan op de respectievelijke lutherse hoofdkantoren in
St. Petersburg regelmatig de woorden
‘wij’ en ‘zij’, niet altijd even vleiend;
geen ‘ons’.
Op Cyprus bezocht ik een assemblee
van de Europese afdeling van de
World Association Christian Communication, een club voor communicatoren en journalisten. We bespraken
het thema ‘communicatie is vrede’.
In het eindbericht repten we over het
polariserende gebruik van ‘wij’ en
‘zij’ in bijvoorbeeld de interreligieuze
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Retourtje
Zo’n 250 kinderen presenteerden eind mei hun
‘watergedrag’ in de Oud Lutherse Kerk aan het
Spui te Amsterdam. Daarmee werd de eerste ronde
van het project ‘Retourtje Water’ afgesloten.
Zie verder pagina 29.
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dialoog. En over de keuze van woorden en handelingen. Als de paus een
moslim christelijk doopt met veel
publiciteit, zet dat meteen de christelijk-islamistische dialoog in Libanon/
Syrië onder druk. Logisch; ik had er
nooit bij stilgestaan.
Begin juni praatten we in Utrecht
over het thema ‘communio’, de

gemeenschap van ‘heiligen’, een
sleutelwoord in het vernieuwingsdenken van de LWF. Ishmael Noko,
secretaris generaal van de LWF was
in Nederland schoof aan: ‘Als je een
gemeenschappelijk leven deelt, houden we elkaar verantwoordelijk.’
Eigenlijk gaat deze Elkkwartaal over
niets anders, over het ‘wij’ en ‘zij’ op

eigen erf, de Protestantse Kerk in
Nederland. Over de vraag hoe de
Protestantse Kerk vanzelfsprekend
luthers en gereformeerd is, of gereformeerd en luthers.
Namens de redactie: prettige zomer!
Praxedis Bouwman

Meditatie

Ver weg...
Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën
viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei:
‘Ik wil het, word rein’. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige
waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen’. Maar toen de man vertrokken was, ging
hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon
verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar
hem toe komen. (NBV Marcus 1: 40-45)

W

ij gaan weer op pad. De vakantieperiode lijkt
ieder jaar langer te worden. Wij beginnen met
wintersport en gaan via voorjaars- en Paasvakantie door naar de meivakantie en dan wellicht nog
een vrije week tussendoor en nu eindelijk de zomervakantie. Heerlijk. Maar hoe vaker wij vakantie hebben
des te meer lijken wij deze rustperiode ook nodig te hebben. Alsof de drukte, de problemen en het werk zich
opstapelen in de andere weken. Maar gelukkig komt er
dan ook vrij snel weer een vakantie aan! En daarin moet
je dan echt tot rust komen. Dat moet leuk worden. Eindelijk weer veel lezen, veel samen doen met de kinderen,
veel zien, veel uitrusten, veel bewegen, lekker eten... en
als ik terug ben is alles weer bij het oude. Alsof er niets
gebeurd is. Ik ben even druk als daarvoor en even moe.
Ik heb mijn vakantie nodig als een soort reiniging. Om
weer bij te komen. Om de stof van de weken werk daarvoor af te spoelen. Met een schone lei wil ik weer beginnen. En ondertussen komt niet in me op, dat ik mijn pijn
en mijn wonden diep van binnen draag – niet aan de
buitenkant als een stoflaagje, dat je even kunt afspoelen.
Een week is niet voldoende. Daar gebeurt nog niet veel
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meer, dan dat ik mijn vermoeidheid een beetje kwijtraak.
De tweede week is het genieten. Ik heb mijn kracht weer
terug en kan de wereld weer aan, maar de derde week
begin ik al weer te malen en te denken wat er straks weer
op me af komt. En uiteindelijk ben ik niet anders teruggekomen dan ik was vertrokken.
Er komt een man bij Jezus, die buitengesloten wordt vanwege
zijn ziekte. Hij draagt niet bij aan de welvaart van de maatschappij. Hij hoort er niet bij. Hij staat aan de kant van de
zieken – en de anderen zijn gezond. Waar deze grens precies
loopt is moeilijk te zeggen. Kennelijk hoeft deze man niet
genezen te worden. Reiniging is voldoende. Maar daarmee is
het niet gedaan. Het gebruikelijke offerritueel bij de bevoegde
priester blijft nodig. In onze wereld, waarin geneeskunde en
religie twee volstrekt van elkaar gescheiden werelden lijken,
klinkt het vreemd, dat het een niet zonder het ander kan.
Maar tegelijk wordt daarmee ook duidelijk, dat ik de opheffing van de inperking niet van mijzelf kan verwachten. Dat
niet ikzelf voor mijn terugkeer naar het leven kan zorgen.
Daarvoor is ook de goddelijke invloed nodig.
Detlef Bohlken
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Fonds voor noodlijdende
lutherse gemeenten
Tip: schaf ‘beschikbaarheidsbijdrage’ af
De oprichting van een ‘stimuleringsfonds lutherse
traditie in de Protestantse Kerk in Nederland’ is het
antwoord op de oplopende financiële problemen van
nogal wat lutherse gemeenten. Dat bedacht een commissie van lutherse synodeleden, moderamenleden en
medewerkers van de dienstenorganisatie

H

et voorstel volgt op een eerdere motie van de evangelisch-lutherse synode aan het
dagelijks bestuur van de Protestantse
Kerk omtrent het niet nakomen van
een nog vóór de kerkvereniging in
2004 gedane toezegging van een
bandbreedte van vijf procent ten
opzichte van de uitgaven van
gemeenten in 2004. De synode vond
dat de plannen, zoals die nu voorliggen, nog niet voldoende zijn uitgewerkt om het voorstel goed- dan wel
af te keuren.

verzekerd dat de kosten voor de
lutherse gemeenten binnen een bandbreedte van vijf procent zou blijven.
Aangezien de Protestantse Kerk is
gebaseerd op twee gelijkwaardige
confessionele tradities, de gereformeerde en de lutherse, zou het levend
houden van de lutherse traditie en
het dienstbaar maken daarvan aan de
kerk als geheel in het gevaar komen
als lutherse gemeenten dreigen te
verdwijnen.

Stimuleringsfonds en criteria

De synodeleden Karel van de Wetering
en Bert Brussel zijn vanuit het dagelijks
bestuur van de synode lid van de financiële commissie.

In het voorjaar van 2007 stelde de
lutherse synode dat als er geen oplossing zou komen voor de stijging van
de kosten door verzwaring van de
heffing voor predikantstraktementen
voor lutherse gemeenten, de meeste
lutherse gemeenten op den duur zullen verdwijnen. De verhoging komt
door het sinds de fusie uniforme stelsel van predikantstraktementen in de
Protestantse Kerk, dat voor lutherse
gemeenten cumulatief duurder uitvalt. Daarnaast moeten de vele zeer
kleine lutherse gemeenten die geen
eigen predikant hebben, een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage opbrengen die voor de fusie niet bestond. In
de aanloop naar de kerkvereniging,
tijdens het Samen op Weg-proces, is

De commissie, waarin naar eigen
zeggen zeer open van gedachten is
gewisseld, wilde toe naar een model
voor financiële ondersteuning dat
toepasbaar is op álle gemeenten in de
Protestantse Kerk. Zij onderscheidde
daarbij drie stadia van levensvatbaarheid: gemeenten die hun eigen broek
op kunnen houden, gemeenten die
met wat financiële steun overeind
kunnen blijven en gemeenten die het
niet redden. Daarbij wordt de regionale spreiding in acht genomen. Dit
denkmodel geeft een aanzet voor de
noodzakelijke vorming van solidariteit tussen gemeenten. Financiële
steun is uiteraard mogelijk voor de
tweede categorie, maar ook voor de
derde. Dit om eventuele fusies met
partnergemeenten maximaal te kun-

nen vorm geven en uitvoeren.
Sommige lutherse gemeenten hebben
nu al financiële problemen, juist door
die beschikbaarheidsbijdrage. Vanaf
2010 overstijgen de kosten gemiddeld
voor alle lutherse gemeenten de toegezegde bandbreedte. Tot aan 2015
loopt de stijging op tot 24%. Vanaf
dat moment komen de gezamenlijke
lutherse gemeenten ruim 260 duizend
euro per jaar tekort. Om in dat tekort
tegemoet te komen, is voorzien in
een startbedrag van twee ton op
1 januari 2010 in het lutherse stimuleringsfonds vanuit de Protestantse
Kerk. Daarnaast zullen de opbrengs-
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ten van fondsenwerving jaarlijks
worden aangevuld met hetzelfde
bedrag met een garantie van minimaal 25 duizend euro per jaar en
maximaal 50 duizend euro. Het stimuleringsfonds wordt tien jaar gegarandeerd en valt onder verantwoordelijkheid van het moderamen van de
Protestantse Kerk en de Evangelischlutherse synode.

Dieper doordenken
De voorstellen zijn niet het nakomen
van de afspraken van vóór de kerkfusie en geen antwoord op de motie,
vond de synode algemeen. Synodeleden Reind Loggen en Sabine Hiebsch
omschreven het als: hadden we dit
geweten, dan was wellicht luthers
anders gestemd over de fusie. ‘Niet
blijven hangen in welles nietes en
verder gaan met deze aanzet’, zo
werd unaniem gedeeld. Maar stemmen wilde de synode niet. Daarvoor
zijn de plannen nog te weinig uitge-

werkt en zal zeker antwoord moeten
worden gegeven op een aantal vragen. Wel werd de denkrichting die de
commissie is ingeslagen ‘constructief’
genoemd. Marianne van den Berg
constateerde een enorm gat van 1,3
miljoen euro tussen het benodigde
geld en het naar verwachting
beschikbare geld uit het fonds over
een periode van tien jaar. Ries de
Weerd wilde meer weten over verantwoordelijkheden. Meerdere synodeleden vroegen om duidelijkheid over
het werven van gelden, besteding van
de rente uit het fonds en aanscherping van toekenning geld.
Dirk Strasser maakte een snelle
rekensom en kwam tot de conclusie
dat met handhaving van de beschikbaarheidsbijdrage maar vier lutherse
gemeenten binnen de bandbreedte
van vijf procent vallen en tot de
categorie ‘zelfredzaam’ blijven behoren. ‘Waarom geen creativiteit
rondom die beschikbaarheidsbij-

drage? Als je hem afschaft zijn er in
één keer twaalf gemeenten meer in de
eerste categorie. Eigenlijk vallen ze
onder categorie 1, maar door deze
maatregel hebben ze ineens geen
toekomst meer. Als er geen toezegging is om vanuit dit perspectief te
kijken, dan heb ik geen enthousiasme
om naar oplossingen te kijken.’
Moderamenlid Hans Kapteyn stelde
dat de commissie niet bevoegd is om
de beschikbaarheidsbijdrage af te
schaffen of ter discussie te stellen.
Strasser: ‘Dit is een stuk onrecht.
Wil je daar als synode aan mee
werken? Ik niet.’
Overigens: de afdracht van de
beschikbaarheidsbijdrage kan tamelijk eenvoudig worden omzeild.
Samenwerken met een gemeente die
wel een predikant heeft is de oplossing. De ELG Wildervank breng dit
al in de praktijk.
Praxedis Bouwman

Kerkkorendag 2008 in Zwolle
De Kerkkorendag van de Lutherse
Werkgroep voor Kerkmuziek zal dit
jaar in het teken staan van het Internationale Heinrich Schütz Festival,
dat begin oktober in Den Haag zal
worden gehouden. De afsluitende
manifestatie wordt in de Kloosterkerk
op zondagmiddag 5 oktober verzorgd
door ‘Den Haag zingt’, een middag
met samenzang en veel koorzang.
Zo worden onder meer psalmzettin-

gen uit het Beckerpsalter en motetten
uit de ‘Zwölf Geistliche Gesänge’ van
Heinrich Schütz uitgevoerd en enkele
motetten uit ‘Der Jahrkreis’ van Hugo
Distler (100 jaar geleden geboren).
De muziek zal worden ingestudeerd
tijdens de jaarlijkse Kerkkorendag die
op zaterdag 6 september in de
Lutherse Kerk in Zwolle wordt
gehouden. De laatste keer dat er in
Nederland een Internationaal Schütz

Festival werd georganiseerd was in
1970 in Breda, het werd dus tijd dat
er in ons land weer eens wat extra
aandacht zou worden gegeven aan
Schütz!
De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek verheugt zich dat ze met de
Kerkkorendag direct is betrokken bij
dit bijzondere evenement. De werkgroep hoopt op een grote opkomst
van Lutherse koorzangers!

41ste Internationaal Heinrich Schütz Festival
Van 2 tot 5 oktober 2008 wordt in de
Den Haag het 41ste Internationale
Heinrich Schütz Festival georganiseerd
door de stichting Haagse Kerkmuziek
Evenementen in nauwe samenwerking
met de Internationale Heinrich-SchützGesellschaft e.V. Kassel.
Tijdens het Festival zal naast Heinrich
Schütz de 100 geleden geboren componist Hugo Distler centraal staan, die

zich als geen ander de muziek van
Schütz eigen heeft gemaakt.
Het gevarieerde programma biedt
concerten van gerenommeerde
ensembles zoals het Nederlands
Kamerkoor, het Gesualdo Consort en
La Suave Melodia. Daarnaast is er
onder veel meer een wetenschappelijk
symposium met Duitse en Nederlandse musicologen, een minifestival

waarop acht Haagse kamerkoren zich
presenteren. Zondagmorgen 5 oktober is er een feestelijke kerkdienst in
de Kloosterkerk.
De concerten en referaten vinden
plaats in alle belangrijke Haagse binnenstadskerken. Ook in de Lutherse
Kerk Den Haag zijn concerten.
Uitvoerige informatie is te vinden op
www.schutzfestival.nl
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Ruimte wordt sleutelwoord
aanbevelingen Veerman
Organiseren op ruimte aan de basis van de kerk, op de
inhoud die de voet van de samenleving wil. Dat zal het
uitgangspunt zijn van de aanbevelingen die de commissie ‘werk in de wijngaard’ onder voorzitterschap
van Cees Veerman gaat doen na maanden consultatie
in de Protestantse Kerk in Nederland. De werkgroep
werd in het leven geroepen om voorstellen te formuleren ter verbetering van de huidige structuur en
werkwijze van de Protestantse Kerk in Nederland.
Nadat in april aan de Generale Synode was aangekondigd dat er in de najaarszitting nog geen besluitvormingsvoorstel zal liggen, kwam de voorzitter
samen met Dirk Bijl, voorzitter van de subwerkgroep
‘classicaal beleid’ wat tekst en uitleg geven aan de

woordde Veerman bevestigend. Ja, er
wordt over de eigen schaduw heen
gestapt. ‘Regels zijn er voor mensen
die onzeker zijn, procedures zijn reddingsboeien voor mensen die het
moeilijk vinden om verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen richting
geven, ruimte bieden op verschillende
niveaus. Die richting moet komen uit
de centrale, maar de ruimte moet op
de werkvloer zijn om gestalte te
geven aan die richting.’ De werkgroep
wil wat buiten de opdracht treden
door ook visies op kerk-zijn in de
toekomst te laten doorklinken. Bijl:
Om de bestuurlijke kracht te versterken zou je kunnen denken om voor
dat onderdeel acht tot tien classes
samen te voegen en juist het geloofsgesprek in de bestaande classes te
laten blijven.’
Heet hangijzer voor financieel worstelende lutherse gemeenten is het
principe van solidariteit binnen de
Protestantse Kerk als geheel. Bijl en
de zijnen hebben voorzichtig bij de
classes geïnformeerd wat ze ervan

Evangelisch-Lutherse Synode van 16 en 17 mei.

H

et was nadrukkelijk de bedoeling dat de lutherse synode
gelegenheid had om voer tot
nadenken mee te geven aan de twee.
De komende tijd is een fase van
doordenking van de beschikbare
informatie, zowel van papier als uit
directe gesprekken door de hele kerk.
Vlak na de zomer gaat de commissie
Veerman met een rapport naar het
moderamen, het dagelijks bestuur
van de Protestantse Kerk. In het
najaar kan de Generale Synode zich
over de aanbevelingen in eerste
lezing buigen. De commissie heeft de
opdracht om onder meer kerkelijk
werkers en predikanten in te bedden
in een werkbare structuur. Inmiddels
is de commissie bezig met de daar-

mee samenhangende structuur en
werkwijze van de kerk in het geheel.
De taakgroep classicaal beleid heeft
de opdracht om een financiële en
organisatorische analyse te schetsen
van de classes, de regionale besturen
van de gemeenten in de Protestantse
Kerk. 71 van de 75 classes hebben
deelgenomen aan die gesprekken.
De classes geven massaal aan vast
te lopen in hun bestuurskracht, de
kracht van de classes ligt in het
geloofsgesprek. Inmiddels zijn twee
economen bezig met een grondige
financiële analyse.
Op een vraag uit de lutherse synode
over de vrijheid die de werkgroep al
dan niet neemt om op andere manieren naar kerk-zijn te kijken, ant-
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Cees Veerman (r), voorzitter van de commissie
‘Werk in de wijngaard’ en Dirk Bijl (li) leggen
aan de evangelisch-lutherse synode uit hoe ze
te werk gaan in hun pogingen om tot een advies te komen over de structuur en werkwijze
van de Protestantse Kerk in Nederland.
6

zouden vinden om diaconaal geld
over te kunnen hevelen naar kerkrentmeesterlijk geld. ‘Het antwoord
was niet meteen nee. Een geweldig
signaal, want het is altijd een heikel
onderwerp.’ Veerman vulde aan: ‘Als
we het hebben over diaconaal geld:
wie is er eigenlijk arm?’

Tips
Tot slot gaf de synode nog een aantal
tips. Bij de verhouding tussen kerke-

lijk werkers en predikanten moet niet
uit het oog worden verloren dat studie en theologie onder alle omstandigheden belangrijk blijft. Met Woord
en Sacrament moet zorgvuldig om
worden gegaan. Denken aan en zorg
voor kwetsbare gemeenten was zo’n
andere aanbeveling. En een derde
grote tip was inspanningen om de
lutherse traditie ondanks het gebrek
aan menskracht toch ten dienste te
stellen van de kerk als geheel.

Cees Veerman verzekerde de kwaliteit
van de theologie hoog in het vaandel
te willen houden, vanzelfsprekend.
Hij citeerde een oud-hoogleraar aan
wie werd gevraagd wat je moet doen
om protestant te zijn: Luther lezen.
Veerman: ‘Het is de oudste traditie in
het protestantisme. De traditie die
binnen dat protestantisme het meeste
ruimte heeft geboden.’
Praxedis Bouwman

Inzet Veerman: lutherse traditie
volwaardig naast gereformeerde
‘Lutheranen zijn mij steeds sympathieker’. Cees Veerman spreekt zich vrijelijk uit in het luthers hart van
Nederland, het kasteel Hoekelum in Bennekom. De
trekker van de werkgroep die de predikantsbezetting
van de Protestantse Kerk in Nederland onder de loep
neemt en in het najaar met een voorstel komt, komt
zelf van calvinistische huize. ‘Maar ik voel me meer
lutheraan dan calvinist.’

H

et veilig stellen van een gelijkwaardige positie van de
lutherse traditie naast de gereformeerde is een groot goed voor
Veerman. Het zal doorklinken in zijn
aanbevelingen die hij in het komende
najaar aan moderamen en Generale
Synode van de Protestantse Kerk zal
presenteren. Aanbevelingen waarover
hij overigens een stuk minder spraakzaam is dan over de aantrekkelijkheid
van de lutherse traditie. Aan tafel zit
ook Dirk Bijl, lid van de taakgroep en
voorzitter van de subwerkgroep ‘classicaal beleid’: ‘Na vijf ontmoetingen
in het land met nagenoeg alle classes,
constateer ik een enorme openheid
van classicale bestuurders voor de
lutherse invloed. Helaas zien we de
elkkwartaal

lutheranen niet zo, er zijn onvoldoende mensen beschikbaar. Maar
weet: de deuren staan open, de stoelen klaar.’
Veerman ontboezemt: ‘Ik heb Luther
altijd een intrigerend figuur gevonden. Ben al jaren Luther aan het
‘leren’. De Bijbelvertaling van Luther
vind ik de mooiste van allemaal. Mij
trekt de tussenvorm van de lutherse
traditie tussen de uitbundigheid van
de rooms katholieken en de soberheid
van het calvinisme.’ De werkgroepvoorzitter zag menig lutherse kerk
van binnen, op vakantie in Oostenrijk, in de dom van Berlijn: ‘De aankleding van het altaar, het staan
tijdens de geloofsbelijdenis en tijdens
de evangelielezing, geweldig.’
juni 2008

Waarheidsclaims
Veerman ziet de fusie tussen de drie
kerken als een gebeurtenis die alle
drie uit volle overtuiging gewild hebben. Dat de hervormde traditie met de
behoudende orthodoxie van de Gereformeerde Bond en de vrijzinnigheid
in één kerk tot spanningen lijdt is
evident. Toch ziet Veerman in de
afgelopen maanden dat het besef van
de waardevolheid van ieders inbreng
er is. ‘De twisten zijn twisten tussen
mensen, het is de kleinsmenselijkheid.’
Hij wijst lutheranen erop dat het lastig is een kleine club te zijn. Uiteraard zijn er die de lutheranen geen
volwaardige plaats gunnen. Maar, zo
stelt Veerman, waak ervoor de zaken
op scherp te zetten. ‘De Protestantse
Kerk in Nederland is te mooi voor
welke traditie dan ook om op een
waarheidsclaim te gaan zitten. Ieders
inbreng kan tot verse en zegenrijke
inzichten leiden. Het is toch machtig
om dat wat eens verscheurd is
geweest weer een eenheid te laten
worden.’ Veerman begrijpt het gemor
onder bepaalde groeperingen in de
huidige Protestantse Kerk en de afgescheiden bezwaren niet zo: ‘Waar ligt
de beperking door de ander dan? In
het homohuwelijk? Niemand wordt
toch verplicht binnen de kerk om een
dergelijk huwelijk te sluiten? Jammer,
die klassieke beelden van waarheidsclaim. Het is een scheidend beginsel.
7

Waarheid is zo contextafhankelijk.’
Dirk Bijl sluit zich van harte aan:
‘Kernzaak is: hoe sta je tegenover
God, hoe doe je het met elkaar.’
Zijn subwerkgroep zag dit terug in
de rondgang door de classes. Het
geloofsgesprek loopt over het algemeen goed. De lutheranen hebben,
daar waar ze in classes zitten een
enorme inbreng. Dat de drie kerken
van oorsprong zeer verschillend
waren georganiseerd hoeft in een
Protestantse Kerk ‘nieuwe stijl’ geen
belemmering te zijn, stelt Bijl.
Veerman komt terug op zijn Luther
bewondering door het vrije geluid van
de protestanten te roemen. Dat Luther
met zijn Bijbelvertaling de bijbel voor
de gewone mens heeft ontsloten doet
de vraag naar de bedoeling van de
bijbel onherroepelijk rijzen. ‘Zonder
leergezag krijg je dan verbrokkeling.
De enige manier om dat te voorkomen
is ruimte en studie. Het is zo Nederlands om dan uit elkaar te drijven,
hou daar nou mee op.’

en dus moet je vanuit die basis redeneren. Daar gaat de organisatorische
inspanning naar uit die Veerman en
Bijl voorstaan. De eenheid van het
dienstencentrum in Utrecht, ofwel de
centrale landelijke kerk, is niet zo
belangrijk. Veerman: ‘Daar is de kerk
niet. De kerk is de voet van de
samenleving.’ Bijl: ‘Op die inhoud
moet worden georganiseerd.’ Veerman: ‘Een grote opgave voor de
nieuwe scriba. Als de gemeenten en
de kerk erin slagen om ruimte te
geven aan de basis, dan leveren ze
een majeure prestatie.’
Prof. dr. C.P. Veerman is
voorzitter van de werkgroep
(foto: Protestantse Kerk/Bart Nijs)

Basis van kerk
De twee mannen zijn eensgezind, de
kerk bestaat vooral aan de basis. Het
geloof zit in het hart van de mensen

Zingen
Veerman en Bijl pikken voor vertrek
nog net de opening van de lunch
mee. Als de laatste tonen van het
ingezette lied wegzweven zucht Veerman: ‘Ik dacht dat gereformeerden
konden zingen, maar lutheranen
kunnen er helemaal wat van.’
Praxedis Bouwman

Lutherse synode als open
verbindingscentrum
Nieuwe structuur synode vereist ander profiel leden
De evangelisch-lutherse synode als verbindingscentrum, een open netwerkorganisatie die actief en slagvaardig reageert op ontwikkelingen in de omgeving. Zo zou
het van 36 naar 18 leden halverende lutherse orgaan binnen de Protestantse Kerk
in Nederland er vanaf volgend jaar uit moeten zien in de plannen van de structuurcommissie. De smeerolie voor een dergelijke werkwijze is communicatie. In de
afgelopen voorjaarssynode is nog geen definitieve beslissing genomen. De leden
hadden lof voor de inspirerende manier van denken. Zij zullen over dit voorstel
verder praten in een extra vergadering. De zoektocht naar capabele bezetting werd
in eerste reactie als mogelijke hobbel genoemd.

elkkwartaal
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D

e halvering en een daarmee
gepaard gaande nieuwe werkwijze zijn nodig vanwege de
taakverschuiving na de fusie van
2004 tot de Protestantse Kerk. De
nadruk van het besturen van een
nationale kerk gaat naar het accent
leggen op het ontwikkelen en uitdragen van de lutherse traditie zoals
dat staat omschreven in de kerkorde:
‘.. De evangelisch-lutherse synode
geeft leiding aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse
gemeenten tezamen en draagt zorg
voor het bewaren en aan de gehele
kerk dienstbaar maken van de
lutherse traditie’.

Expertise en menskracht
Binnen de omschrijving in de kerkorde past een aantal taken. De structuurcommissie onderscheidt vijf deelgebieden: geestelijke contacten
(onder meer predikanten, beroepingswerk, LWF), bestuurlijke contacten
(gemeenten, NLVB, Welja, generale
synode inclusief moderamen), communicatie (algemeen, Elkkwartaal,
website), organisatie (dienstenorganisatie, veranderprocessen in gemeenten in de vorm van fusie-samenwerking) en lutherse traditie (opleiden,
PThU, toerusting, lutherse kerkschatten, missionair). De taken hebben een

centraal uitgangspunt, ze dienen ter
verdieping, vernieuwing, begeleiding
en uitdragen van de lutherse traditie.
Zo’n netwerkorganisatie vraagt om
een bestuur dat de daad bij het woord
voegt, dat expertise en menskracht in
en buiten de synode optimaal benut,
dat slagvaardig is en waarin ieder
bestuurslid een duidelijke taak heeft
met een doel. De aanvoering wordt
tweekoppig, met een predikant als
president en een voorzitter die niet
predikant is. De vijf leden van het
‘dagelijks bestuur’, de synodale commissie, krijgen ieder een taakgebied
onder hun hoede. Ieder synodelid
wordt met anderen gekoppeld aan
een taakgebied en is daarmee actief
betrokken bij inhoud en uitvoering.
Dat vereist een andere inzet van
synodeleden dan tot nu toe en vraagt
van de toekomstige synodale commissieleden wat andere kwaliteiten.
Met name op het vlak van communicatie, met het oog op functioneren in
een netwerkorganisatie, en het zelfstandig beheren van een taakveld. De
synodale commissie is eindverantwoordelijk, de beslisser is de synode
als geheel.

Kwaliteit

Marieke Aartsen, Reind Loggen, Marianne
van den Berg, Dirk Strasser en Fannie
Hafkamp bedachten de nieuwe structuur
van de evangelisch-lutherse synode.

woorde denkwerk en aanzet tot structuur. Een adviseur van de synode
sprak van een ‘moedig plan’. Het
woord idealisme viel, maar tegelijkertijd waarschuwde hij voor doorslaan
daarin. Een ander zag een groot
voordeel in het kunnen raadplegen
van adviseurs, maar iemand miste
ook samenhang tussen de synodeleden en vroeg om verankering van
het contact met de gemeenten.
Gesputter was er over het maken van
competentieprofielen voor synodeleden. Dat is veel te ingewikkeld en
daar kan niemand aan voldoen.
Wordt vervolgd.
Praxedis Bouwman

De synode was redelijk unaniem in
haar waardering voor het helder ver-

Fries-lutherse tafelgesprekken
De tafelgesprekken van Luther waaieren uit tot aan Friesland. Toos Reichman, dominee van Leeuwarden (en
Harlingen) bedacht in haar zoektocht
naar andere manieren van kerk-zijn
deze eeuwen geleden beproefde
methode en steekt hem in een eigentijds jasje. In principe is iedereen welkom tijdens deze thema-gesprekken.
Het eerste tafelgesprek zal wel ‘onder
lutheranen’ worden gehouden.
Reichman nodigt jong en oud uit op
St. Jan, de langste dag van het jaar in
haar tuin voor het eerste Tafelgesprek.
Ze vraagt iedereen iets mee te nemen,
zelf zorgt ze voor vuur om stokbrood
en vlees te roosteren. Het gesprek kan
over van alles gaan, maar is een keer
niet een monoloog vanaf de kansel.
In eerste instantie zullen de gesprekken zich rondom bepaalde boeken
elkkwartaal

centreren. ‘Ik zou het fantastisch vinden als iedereen die in juni bij mij
thuis is in Tytsjerk zelf een dergelijk
tafelgesprek in zijn of haar kring
organiseert’, zegt Reichman enthousiast. ‘Met elkaar zijn, geschaard om
de maaltijd, gewoon in een huis.’
In de maanden volgend op het eerste
tafelgesprek wordt de kosterij in
Leeuwarden op zondagmiddagen
gebruikt. Dan zijn lutheranen,
niet-lutheranen, kortom alle geïnteresseerden welkom.

De synode werd
gehouden in kasteel Hoekelum.
Het is wel prettig maar geen
voorwaarde om het boek gelezen
te hebben.
• Zondag 10 augustus:
Het boek van Pim van Lommel
over bijna-dood-ervaring:
Eindeloos bewustzijn.
• Zondag 20 september:
De spiritualiteit van Paulo Coelho.

Het programma van tafelgesprekken
op z’n luthers is: vanaf 15.00 uur in
gesprek, om 17.00 afsluiting met een
vesper.
• Zondag 20 juli:
Het boek van ds. Klaas Hendriks:
Geloven in een God die niet bestaat.

Mensen kunnen zelf ook een boek
voorstellen waarvan ze onder de
indruk zijn. Nog een suggestie van de
dominee: ‘De vijfde berg is boeiend
om geweld eens op deze wijze te
bekijken. Tevens krijg je de kans om
de weduwe van Sarfat en Elia in een
andere context te bekijken.’

juni 2008
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Protestantse oecumenenota is
(magere) basis ontwikkeling beleid
De Evangelisch-Lutherse Synode constateerde na een ietwat turbulente discussie, dat de protestantse oecumenenota ‘Meegaan in de beweging van de Heilige Geest’ een
aanzet is tot verdere ontwikkeling van het oecumenische
beleid van de Protestantse Kerk.

I

n april stemde de Generale
Synode onder veel gemor en met
krappe meerderheid in met de
nota. Voornaamste kritiek op de nota
is dat het een eerste aanzet is, maar
nog onvoldoende doordacht. Lutheranen verwezen een eerdere notitie
vorig jaar naar de prullenbak. Over
de nu voorliggende nota wordt wat
verschillend gedacht over de mogelijkheden om tot een zinvol oecumene-beleid te komen. Sommige
lutheranen vinden ook deze nota
onder de maat als het gaat om de
theologische onderbouwing daarvan.
Vooral het nemen van de ‘Leuenberger Konkordie’ als uitgangspunt
wordt als ‘te weinig’ ervaren. Anderen zien mogelijkheden. De nu voorliggende nota wordt door de meerderheid van de lutherse synode
gezien als begin op basis waarvan

vooral meer inhoudelijk verder moet
worden gedacht.
De besluittekst van de Generale
Synode noemt als theologische uitgangspunten voor het beleid op het
gebied van oecumene: zichtbaar zoeken van de eenheid van kerken en het
heil van de wereld; de kerk als gestalte
van het lichaam van Christus belijdt
de werking van Gods Heilige Geest
binnen en buiten de kerk; oecumene
is een leerproces dat vorm krijgt in
catechese en het geloofs-gesprek;
oecumene wordt gekenmerkt door
drie dimensies, te weten: theologie,
kerk en spiritualiteit.
Bij de bezinning op wereldwijde
oecumenische netwerken is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo
wordt aangedrongen op het betrekken
van de lutherse synode waar het gaat

om lutherse contacten, een voortgaande bezinning op lutherse en
gereformeerde traditie met het oog op
de respectievelijke wereldfamilies. De
Generale Synode wil dat de samenwerking tussen de LWF (luthers) en
de WARC/REC (gereformeerd) wordt
bevorderd.
De Wereldraad van Kerken zou in de
ogen van de synode een andere functie moeten krijgen. Het verbinden van
individuele kerken zou minder van
belang moeten worden om plaats te
maken voor het bijeenbrengen van
confessionele en regionale verbanden.
Op nationaal niveau krijgt de Protestantse Kerk in Nederland de opdracht
om er bij de rooms-katholieke bisschoppenconferentie op aan te dringen om samen meer respect voor
elkaars eigenheid te hebben en dat
plaatselijke parochies de ruimte krijgen om met anderen in de omgeving
contact te hebben.
Praxedis Bouwman
De volledige tekst van de oecumenenota
is te vinden als PDF-file op de website
van de Protestantse Kerk:
http://www.pkn.nl/5//site/uploadedDocsMDO _08_02_Oecumenenota_
26_02_ 2008.pdf

Spuikerk was even actiecentrum Tibet
Honderd bezoekers aan de Oude
Lutherse Kerk in Amsterdam toonden zich eind mei betrokken bij een
vreedzame oplossing voor Tibet.
In de kerk was een stille inloop om
betrokkenheid te uiten bij de pijn
van het Tibetaanse volk en om te
bidden voor dialoog en een vreedzame oplossing voor Tibet. Het initiatief werd genomen door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
en het Boeddhistische Shambhala
Centrum Amsterdam.
In korte programma’s van een half

uur waren er korte lezingen van
teksten uit de verschillende tradities, klonken er liederen en mantra’s, was er orgelspel van Milena
Dukanovic en vooral veel stilte.
Lange stiltes die niet verveelden en
waarin zelfs het op de achtergrond
klinkende tram-belletje van lijn 2
niet dissoneerde.
Op de vraag wat de Tibetanen nou
opschieten met deze middag antwoordt Hans Zwart leraar van het
Shambhala Centrum: ‘Als je een pink
beweegt verandert de wereld. Als hier

honderd mensen zich open stellen
voor vrede en zich richten op Tibet
dan heeft dat gevolgen’.
Een bezoeker: ‘Ik weet niet of ze het
in Tibet merken, maar in ieder geval
merk ik het wel. Ik ben deze kerk
vanuit de drukte van het Spui ingestapt en de stilte hier inspireert me
om in actie te komen’.
Dat kon trouwens onmiddellijk handen en voeten krijgen, want bij de
uitgang stond er een collecteschaal
voor de slachtoffers van de cycloon
in Birma en de aardbeving in China.

elkkwartaal
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Directe verwantschap
synodeleden is niet meer
mogelijk
Toekomstige synodeleden mogen niet meer echtgenoten, samenwonenden, ouders en kinderen of
broers en zussen van elkaar zijn. Dat is bepaald door
de Evangelisch-Lutherse Synode. De wijziging in de
regels rondom verkiezingstelling en lidmaatschap van
de synode zijn nodig omdat de synode vorig najaar
besloot de synode te halveren. Met een synode van
18 leden vindt men het ongewenst als er nauwe
verwantschap bestaat tussen leden. In de synode is
eenderde van de leden predikant, tweederde nietpredikant. De nieuwe synode treedt in mei 2009 aan.

T

ot 1 oktober 2008 kunnen
gemeenteleden kandidaten
indienen bij hun kerkenraad, of,
ondersteund door twintig lutheranen
bij de Synodale Commissie. Daarna
krijgen kerkenraden een maand de
tijd om kieslijsten, één voor predikanten – één voor niet-predikanten,
samen te stellen.
Op 1 november gaan die lijsten naar
de Synodale Commissie, die op haar
beurt op uiterlijk 10 december 2008 de
kandidatenlijsten met aanbevelingen,
pasfoto’s en een levensloopje, heeft
teruggestuurd naar de kerkenraden.
De uitslag wordt door de Synodale
Commissie in de periode tussen 1 en
15 februari 2009 vastgesteld. Die
wordt doorgegeven aan de kerkenraden en aan Elkkwartaal.

Oproep kandidaatsstelling
Evangelisch-Lutherse Synode
De Spuikerk in hartje Amsterdam:
een plek om solidair te zijn.

elkkwartaal

De Evangelisch-Lutherse Synode heeft tot taak de zorg voor de lutherse
gemeenten en het bewaren en vruchtbaar maken van de lutherse traditie
voor het geheel van de kerk. Er zijn mensen nodig met kennis van en liefde
voor de lutherse traditie, die zich actief willen inzetten voor deze taken.
De Synodale Commissie maakt bekend dat dit najaar de verkiezingen voor
de synode aantredend in mei 2009 van start zullen gaan.
Iedereen die stemgerechtigd is (belijdend of dooplid van een lutherse
gemeente dan wel luthers lid van een gemeente waarmee een lutherse
gemeente is samengegaan) kan tot 1 oktober 2008 bij zijn of haar kerkenraad schriftelijk personen voordragen voor de kandidatenlijsten.
Bovendien kunnen tenminste 20 stemgerechtigden gezamenlijk voor 1
november kandidaten indienen bij de Synodale Commissie; zij moeten deze
kandidaatstelling ondertekenen en voorzien van hun naam, woonplaats en
de gemeente waar zij staan ingeschreven.
In alle gevallen moet de kandidaatstelling naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres en woonplaats van de kandidaten vermelden en
vergezeld gaan van een korte motivering.
juni 2008
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Oecumene? Enkele
overwegingen
De generale synode van de Protestantse Kerk heeft in
april gesproken over de beleidsnota oecumene. De schrijvers van deze nota (in opdracht van het moderamen)
lijken twee doelstellingen te willen bereiken: een beperking van de oecumenewerkzaamheden om financiële
redenen en een opening naar nieuwe oevers (de samenwerking met de Pinksterbeweging).

D

e onderbouwing van de
gemaakte keuzes is zeer mager.
De eigen weg van de drie kerken tot één kerk en de verdere richting
wordt niet gereflecteerd, de theologische onderbouwing moet volstaan met
een aantal oneliners. Bij de beantwoording van de vele vragen over en
kanttekeningen bij de theologische
alinea gesteld door de leden van de
generale synode werd geantwoord:
‘alles wat u vraagt staat in zo vele
boeken beschreven, dat hoeven we
niet nog eens over te schrijven.
Wij hebben benoemd waar het op
aan komt. We mogen de boot nú niet
missen. Het moet kunnen: de Geest
zonder het Woord!’

Reformatorische tradities
Met deze theologische koerswijziging
verlaat de nota mijns inziens de
bodem van onze kerkorde. Het is tenminste opmerkelijk dat het moderamen met die nota voorstelt onze eigen
reformatorische tradities overboord te
gooien. De reformatoren hadden in
hun tijd te maken met bewegingen die
ze veroordelend ‘Schwärmer’ noemden. Ze richtten zich tegen een geestdrijverij op basis van een smalle en
niet doordachte en doorleefde theologie. Een theologie, die je leert van de
Kerk die in verborgenheid het
Lichaam van Christus is, moet altijd
elkkwartaal

Ilona Fritz

1958 door de pers uitvoerig was
besproken. ’In een herderlijk schrijven
heeft toen de hervormde synode uitgesproken: “Nooit mag de arbeid van
de Heilige Geest losgemaakt worden
van het eeuwige Woord, nooit zal hij
gescheiden worden van het werk van
Christus, want de Geest van de waarheid zal niet uit zichzelf spreken, maar
al wat hij hoort, zal hij spreken en die
toekomst zal Hij U verkondigen.
Hij zal mij, Jezus verheerlijken want
Hij zal het uit het Mijne nemen en het
U verkondigen.’ (Johannes 14: 26)

Lutherse bijdrage
weer teruggehaald worden naar de
bron, het Evangelie en het hart van de
Schrift. Voor Luther en Calvijn is de
Heilige Geest in de kosmos, hij trekt
brede bewegingen, anders was er
chaos. Maar dat is niet een andere,
een soort tweede Geest. Er is maar één
en die is ten diepste christocentrisch
en dus trinitarisch. Een citaat van
Luther: ‘Wij moeten ons niet, zoals de
geestdrijvers doen, wijs maken dat
God ons buiten de weg der middelen
om, zonder zijn Woord, onmiddellijk
in ons hart troosten zou. Zonder het
uiterlijke woord gaat het niet, en de
Heilige Geest weet heel goed, hoe hij
dat Woord in ons hart in herinnering
moet brengen en nieuw leven in moet
blazen, als zou het ook tien jaar geleden zijn dat we het gehoord hebben.’
(Luther over psalm 118, juni 1530)
Maar ook in onze eigen recente
geschiedenis zijn er heldere uitspraken
gedaan. Zo schrijft Otto de Jong in
zijn Nederlandse Kerkgeschiedenis
(p. 409): ‘De ‘Pinksterbeweging’ zag
tekenen van het ware geloof in de
‘geestesdoop’, die zich uitte door taalklanken en in de genezing op gebed.
De hervormde synode sprak zich
daarom over gebedgenezing en over
deze pinkstergroepen uit (1960), nadat
een tournee van de Amerikaanse
opwekkingsprediker T. L. Osborn in
juni 2008

Noch de tekst van de nota noch de
beantwoording van de vragen ter
synode gaven een heldere uiteenzetting waarom deze theologische reformatorische basis zou moeten worden
losgelaten. Ik pleit er daarom vurig
voor om dit niet te doen! Maar we
zouden met elkaar moeten zoeken het
Woord en onze reformatorische tradities ervaarbaar te laten worden in
onze huidige context. Vanuit de
lutherse traditie (die bij het tot stand
komen van de nota niet werd betrokken) zouden we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op minimaal
twee aandachtsgebieden die in de nota
tegenover elkaar komen te staan: ten
eerste de cultuur van de belevenis
tegenover de cultuur van het Woord,
ten tweede de plaatselijke gemeente
als hart van de oecumene tegenover
het instituut kerk/kerken. Voor beide
geldt dat ze met elkaar moeten optrekken om werkelijk kerk te zijn. Ik hoop
en bid dat deze nota maar een eerste
aanzet van een bezinning, theologisch
en organisatorisch, over oecumene
van de Protestantse Kerk in Nederland
is en tot nader gezamenlijk overdenken en overleggen leidt.
Ilona Fritz, president van de Evangelisch-Lutherse Synode van de PKN
(Eerder verschenen in Centraal
Weekblad)
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Luther Stichting en Martin
Luther Bund zetten zich in
voor Oekraïense lutheranen
Nu Europa zeer is veranderd probeert de MartinLuther-Bund daar op in te spelen.
Ieder jaar is de zogeheten ‘Bundesgabe’, de geldelijke
inzameling van de bond, voor een andere kerk en een
ander project. Dit jaar is dat voor de Oekraïne, speciaal
voor de lutherse gemeente in Odessa, de eeuwenoude
stad aan de zwarte zee. De lutherse kerk van Beieren
(Duitsland) heeft al veel gedaan door de opbouw van
een gemeentecentrum (Deutsche Haus), waar onder
meer diaconaal werk onderdak vindt. In het huis
worden daarnaast cursussen gegeven en mensen met
HIV-Aids vinden er een pastoraal oor. Kerken doet de
gemeente Odessa ook in het huis.

N

aast het Duitse Huis staat de
Lutherse kerk als een ruïne,
letterlijk, alleen de muren en de
toren, zonder dak. De lutherse
gemeente heeft niet alleen een huis
nodig, maar ook een waardig Godshuis. Laten wij zuinig zijn op wat wij
aan erfgoed, kerken en kapellen, hebben en iets afstaan voor onze zusters
en broeders in Odessa.

Werkgebied

lijke en materiële steun bieden om
samen te kunnen komen als
Gemeente van Christus’. Zo staan in
de statuten van de Martin-LutherBund, gevestigd in Erlangen, de taak
van de bond omschreven. De MartinLuther-Bund is het Diasporawerk van
de Verenigde Evangelisch Lutherse
kerk in Duitsland. Vanuit het hoofdkwartier werkt een kleine staf, onder
leiding van een secretaris generaal.

‘De Martin-Luther-Bund is dienstbaar
aan de opbouw en de instandhouding
van lutherse kerken en gemeenten in
de wereld. De Bund wil, in verbondenheid met de lutherse belijdenisgeschriften, de in de verstrooiing
levende zusters en broeders geeste-

De Luther Stichting werd in 1972
opgericht als Nederlandse (buitenlandse) vereniging/stichting van de
Martin-Luther-Bund. De Luther
Stichting onderhoudt het contact
namens de Lutherse gemeenten en
instellingen in Nederland en steunt
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projecten. Verschillende Lutherse
gemeenten in Nederland ontvingen
ook zelf steun in de loop der jaren.
Ook werden bepaalde uitgaven van
Nederlandse boeken door de MartinLuther-Bund ondersteund, zoals de
publicatie van ‘De Lutheranen in
Nederland’ van dr. C.C.G.Visser,
zowel in het Nederlands als in de
Duitse taal. (‘Hollands Lutheraner’)
Hoewel de nadruk van het werk is
komen te liggen bij projecten in Oost
Europa en daar in de communistische
tijd veel goed werk is verricht, zijn
ook de kerken in West Europa in beeld
en de kerken in Zuid Amerika (Brazilië) en in Zuid Afrika en Namibië.
Daarbij wordt gezorgd voor theologische literatuur voor predikanten en
leken, kinderbijbels en gezangboeken
door het Sendschriften-Hilfswerk. In
Erlangen zijn studentenkamers en het
zogeheten Auslands- und Diasporatheologenheim, voor studenten, die in
Erlangen willen studeren. Sinds 1982
worden er ook cursussen Duits gegeven, waar ook Nederlandse predikanten en studenten zich voor kunnen
opgeven. De opbrengst in 2007 was
e 5147,- voor Siberië en Shunen
(Hongarije).
Namens de Luther Stichting:
Drs. Perla Akerboom-Roelofs,
voorzitter
Drs. Hans Bas Val, penningmeester.

Giften zijn uiteraard
zeer welkom:
Luther Stichting
te Woudrichem
Postbanknummer:
2 650 968.
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Scheidend scriba Plaisier:

Lutheranen waren
onmisbaar bij vorming PKN
Heel stellig is scheidend scriba Bas Plaisier van de
Protestantse Kerk in Nederland: ‘De lutheranen zijn van
onmisbare waarde geweest bij de totstandkoming van
de Protestantse Kerk.’ Hij bezocht in zijn nadagen als
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk
in Nederland, de ‘hoogste kerkelijk leidinggevende’, de
voorjaarszitting van de evangelisch-lutherse synode.
Hij was zelf de eerste om te bekennen dat zijn laatste
keer ook meteen de eerste keer na de vereniging in
2004 was. ‘Ik werd nooit expliciet uitgenodigd. Maar
daarvoor ben ik vaker geweest’, haastte hij zich te zeggen. Een raad heeft hij zeker voor de lutheranen, namelijk om niet te veel terug te trekken op eigen erf: ‘Wees
wat onbekommerder vanzelfsprekend luthers, men
wordt nieuwsgierig naar de traditie.’ Hand in de boezem
van de Protestantse Kerk steekt hij ook met de constatering dat het nog lang niet de mores zijn om naast
gereformeerden ook lutheranen te betrekken bij de
talrijke commissies van de Protestantse Kerk.
De weergave van een gesprek, waarin Plaisier naar
eigen zeggen af en toe wat psychologisch werd, maar
zijn gesprekspartner dat niet erg vond.
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D

e lutheranen zijn van onmisbare waarde geweest bij de
totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze hebben
het Samen op Weg-proces gered.
Op de een of andere manier konden
zij de lang onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen hervormden en
gereformeerden overbruggen. Zij
brachten op verschillende kerkordelijke, liturgische en leerstellige punten een nieuw perspectief. Dat oversteeg op een bepaald moment de
verschillen tussen de hervormden en
gereformeerden.
Ik kwam twaalf jaar geleden voor het
eerst in het Triomoderamen, een
samenwerking tussen de besturen
van de hervormde, gereformeerde en
lutherse kerken. Dat Triomoderamen
bestuurde het Samen op Weg proces.
Hervormd en gereformeerd, althans,
delen daarvan, lagen al ver voordat
de lutheranen meededen met elkaar
in de clinch. Dat lag niet alleen aan
de behoudende groep binnen de hervormde kerk die op het moment van
de vereniging van de drie kerken uit
zijn gestapt. De wrijving was er,
onoverkomelijk. Dat de behoudende
groep binnen de hervormde kerk de
gereformeerden veel te vrijzinnig
vonden, konden ze door de inbreng
van de lutheranen, makkelijk afschuiven op hun onverenigbaarheid met
de lutheranen. Maar ik vind dat de
lutheranen als excuus zijn gebruikt
en dat ze zich – door op bepaalde
ethische terreinen radicaler te gaan
opstellen - hebben laten gebruiken.
Ook zonder lutheranen was die
behoudende groep (nu hersteld hervormd - PB) afgesplitst. Nu hadden
ze een in hun ogen ‘sterker’ excuus:
andere belijdenisgeschriften. Terwijl
die discussie juist niet werd aangegaan. Niet de diepte van de verschil14

Bas Plaisier
len tussen belijdenis en confessie
werden uitgediept, die onderwerpen
werden omzeild door ethiek. Gelukkig
speelt ook het verschil tussen belijdenis en confessie helemaal niet meer
zo sterk.’

Homoseksualiteit
‘Zo’n ethisch voorbeeld dat de afgescheidenen gebruikt hebben is de
lutherse profilering op het onderwerp
homoseksualiteit. Ik heb die profilering nooit zo handig gevonden. Hervormden en gereformeerden hadden
het ambt ook al opengesteld voor
homoseksuelen, alleen de hervormden en gereformeerden lieten minder
van zich horen. De lutheranen
betrokken het zo op zichzelf, gingen
het zelfs als hun kroonjuwelen zien
en werden op die manier meegezogen
in het debat. Dat ik het niet zo verstandig vond, neemt niet weg dat ik
me die profilering wél kan voorstellen. Als je in zo’n groot calvinistisch
blok komt, moet je je bijna wel profileren op onderwerpen.’

Ja/nee vereniging
‘De overbruggende inbreng en het
redden in mijn ogen van het verenigingsproces van de lutheranen is
voor mijzelf, ondanks de pijn die ik
had en heb vanwege de afgescheiden
hervormden, altijd reden geweest om
met alle kracht te vechten om de
lutheranen binnen de Protestantse
Kerk te krijgen en te houden. De keus
voor het samengaan met de drie kerelkkwartaal

ken werd op die wijze ook een accepteren van het weggaan
van een deel van de eigen kerk.
12 december 2003 werd voor mij
daarom ook een moeilijke dag (de
dag dat de drie kerken in hun synodes tot stemming voor of tegen de
vereniging overgingen - PB). Het is
de dag dat een deel van de hervormden, geradicaliseerd noem ik ze nu,
hun eigen kerkgedachte hebben losgelaten. Innerlijk vervreemd waren ze
geworden van de hervormde kerk. Ze
zouden ze vroeg of laat ook zijn
weggegaan als er geen Samen op
Weg zou zijn geweest. Ze hebben ons
echter willen doen geloven dat we
een hoge prijs voor de vereniging
hebben betaald. Maar juist door hun
radicalisering zijn de verschillen
onoverbrugbaar geworden.’

Vernieuwing
‘Over de vernieuwing van de kerk
gesproken, ook daar zag ik een grote
rol voor de lutherse traditie. Ik zie
gelukkig nu andere contouren in de
kerk dan in de tijd van vóór de vereniging. Ik zie een kerk die meer
bezig is, die meer naar buiten treedt.
Ik merk dat we zo kerk zijn dat het
mensen aanzet tot denken. Ik zie een
kerk die heel actief is met jongeren.
Blij ben ik met de processen van
gemeentes die bij elkaar zijn gekomen. Er is liturgisch nieuw elan,
lutheranen hebben enorm geholpen
om uit de eenkennigheid van liturgie
te komen. Ze hebben geholpen om
rituelen vorm te geven.
Maar ik had gehoopt dat de vereniging meer samengaan van de tradities op alle niveaus zou hebben. Het

Oecumene
‘De suggestie dat de Lutheranen meer een ‘wereldkerk’ zijn en de calvinisten niet, is onjuist. Beide denominaties zijn nationaal georganiseerd.
Je moet je niet té rijk rekenen als lutheraan. De reformatorische traditie
legde vanouds de nadruk op het nationale, dat is een protestantse
zwakte. Daar schaar ik ook de lutheranen onder. De LWF kent ook
enorme verschillen tussen de lidkerken. Ik ben het er in ieder geval niet
mee eens dat lutheranen oecumenischer zouden zijn dan gereformeerden.
Was het niet zo dat vanuit Nederlands initiatief (de Nederlandse Hervormde Kerk) de WARC (World Association Reformed Churches) al in de
19e eeuw is opgericht (bijna honderd jaar eerder dan de LWF)? Het lijkt
wel alsof de Lutherse Wereldfederatie (LWF) heel groot is, maar besef dat
de WARC in ledenaantallen zelfs groter is. We ontlopen elkaar echt niet
in oecumenisch bewustzijn en daarom ben ik ook blij dat we werken aan
een samengaan van de WARC en de LWF.
Ik heb het niet zo met kritiek van sommige lutheranen op de recente
notitie over oecumene die de Generale Synode laatst aannam. Ik wilde
graag dat voordat ik wegging er in ieder geval beleid gemaakt was over
onze relatie met andere kerken en onze oecumenische identiteit van de
PKN zou blijken. Opmerkingen als zou oecumenische samenwerking
intern tussen de confessies in de PKN niet soepel lopen, verbazen mij. We
hebben onze gemeenschappelijke vanzelfsprekende verbondenheid via de
Konkordie van Leuenberg en die heeft vorm gekregen in de kerkorde.
Dat is onze identiteit. We moeten ons door organisatorische strubbelingen - o.a. ook met de Rooms Katholieke Kerk - niet van de wijs laten
brengen. Onze kracht ligt niet in isolement.
Ik kan niet meegaan in de kritiek van de lutheranen op het gebied van de
contacten met de evangelicalen en de pinksterbewegingen. Dat is helemaal niet typisch ‘gereformeerd’. Die charismatische lijnen zitten in alle
tradities zo langzamerhand. Ook in de evangelisch-lutherse, zelfs ook in
de rooms-katholieke. We kunnen toch leren met behoud van eigen identiteit? De Lutherse Kerk in het zuiden van de wereld is heel sterk evangelicaal en trouwens ook conservatief op die ethische terreinen die de
Lutheranen in Nederland juist als hun ‘kroonjuwelen’ hebben gezien.
Maak geen tegenstellingen die er niet zijn .’
juni 2008
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fuseren van de verschillende classes
is ongelooflijk snel verlopen. Jammer dat datzelfde proces op plaatselijk niveau niet zo gaat. Ik zie dat op
het plaatselijk vlak de eigen identiteit behouden wordt, dat het soms
zelfs moeilijk is om samen in één
vergadering te zijn. Het lijkt wel
alsof sterkere en rijkere lutherse
gemeenten meer moeite hebben om
zich te verenigen dan armere. Dat
kan toch niet de reden zijn; want we
zijn toch niet bij elkaar gekomen
vanwege onze zwakte?’

Verwoording traditie?
‘Ik kan me goed indenken dat als een
kleine traditie, zoals de lutherse, in
een grote kerk komt, de verwoording
van de eigen traditie belangrijk is. In
een langer toekomstperspectief is dat
mijns inziens wat te bangig, te ongelovig. De lutherse traditie stel je niet
beschikbaar aan het totaal als je verbeten op je eigen plek blijft staan
dansen. Dan krijgen lutheranen meer
het karakter van een oppositiepartij.
Overigens doen gereformeerde bonders dat soms ook.
Voor lutheranen is het van levensbelang dat ze nadenken over het deel
uit blijven maken van de Protestantse
Kerk. Ik zou meer een houding aanbevelen van: ‘vanzelfsprekend protestant zijn’, zodat anderen nieuwsgierig
worden. Daarmee vraag ik heel veel
van een groep. Dat betekent vertrouwen op de eigen traditie, dat is moeilijk. Ik wil het ‘wat onbekommerder
zijn’ noemen.
Soms neigen lutheranen naar actievoeren, zoals jij (PB) suggereert.
Natuurlijk wordt dat van de ‘andere
kant’ versterkt. Protestants zijn is de
gemeenschappelijkheid van het
luthers en gereformeerd zijn. Ik hoor
steeds de roep naar de calvinisten:
‘jullie moeten de lutherse traditie
meenemen’, maar is het ook
andersom? Ik hoorde iemand in de
lutherse synode met wat verontwaardiging zeggen dat op het laatst tijdens
een gesprek met de classis Alblasserwaard in een lutherse kerk een
Alblasserwaarder opstond en stelde
dat Luther interessant is, maar Calvijn
zijn man. Dat vond hij vreselijk. Draai
het eens om: zien lutheranen wat in
Calvijn, is het niet zo dat voor hen
Luther hun man is? Er is dus aan
beide zijden nog een weg te gaan.’
elkkwartaal

Dr. Bas. Plaisier en ds. Ilona Fritz tijdens de persconferentie na het
verenigingsbesluit op 12 december 2003.

LWF-WARC
De Protestantse Kerk in Nederland heeft de unieke positie samen met de
Iglesia Evangélica del Río de la Plata in Argentinië dat ze zowel lid is van
de LWF (Lutherse Wereldfederatie) en de WARC (World Association Reformed Churches), in de Nederlandse situatie is het nog wat zoeken naar hoe
daarmee om te gaan.
Dr. Bas Plaisier hierover: ‘Ik heb me in de LWF altijd thuis gevoeld. Ik zie
niet zoveel verschillen met de WARC. Ja, de LWF is wat liturgischer, de
WARC minder eucharistisch. De LWF heeft een meer centrale leiding,
waarin de president en secretaris generaal een iets grotere rol kunnen
spelen dan die in de WARC. Maar dat is slechts in beperkte mate anders.
Laat ze met elkaar tot consensus komen. Veto’s in deze helpen in deze
niet, niemand wil de ander kwijt. Ik zie een federatieve samenwerking
tussen WARC en LWF. Dat moet mogelijk zijn.’

Gereformeerd én luthers
‘Tegen de lutherse synode en haar
positie in de kerkorde wordt soms
vreemd aangekeken. Ik zou er niet
aan willen tornen om het anders
vorm te geven. De lutherse synode
staat voor de lutherse traditie en het
vruchtbaar daarvan maken voor de
kerk als geheel. Daarom kan ik ook
vragen dat de lutherse synode zich
meer rekenschap zou geven van de
gezamenlijke protestantse identiteit.
Dat zij wat meer moeite doet om
zich in de vernieuwingsslag thuis te
voelen. Misschien is de tijd er nog
niet en is iedereen gericht op het
blijven voortbestaan van de eigen
traditie. Op den duur is dat echter
onvruchtbaar.
Ik vind een houding vanuit iedere
partij om deel te zijn van de Protestantse Kerk in Nederland uit zwakte
een verkeerde insteek. Men zou
samen moeten zijn uit eigen kracht.
juni 2008

Dat vertrouwen op eigen kracht moet
aan beide kanten, luthers én gereformeerd, worden aangeleerd.
Ik heb een droom van lutherse
gemeenten die organisch onderdeel
zijn van het geheel. Ik droom van de
Protestantse Kerk in Nederland die in
de loop der jaren een luthers profiel
heeft én een gereformeerd profiel,
vanzelfsprekend.’

Eenheid van de Protestantse
Kerk
‘Tja, ik moet constateren dat het
waar is dat lutheranen vaak worden
overgeslagen als het gaat om commissie- of werkgroepbemensing. Het
mag niet op die manier voorkomen.
Het vanzelfsprekende is er vaak nog
niet binnen de Protestantse Kerk.
Aan de andere kant: hoe organiseer
je dat in een grote kerk met zo veel
commissies – vaak hebben de lutheranen de menskracht niet om overal
16

in te zitten. Wie het weet, mag het
zeggen. Hoe komen we in een situatie dat luthers een vanzelfsprekende
kleur wordt in het protestantisme?
Niet naar het nominale maar volgens de kwaliteit?
De gemeenschappelijke identiteit van
de Protestantse Kerk is voor beide

tradities ingewikkeld. Daarom moeten
we ons steeds blijven herinneren
waarom we verenigd zijn. Dat was
toch vooral vanwege een gemeenschappelijke visie op Schrift en belijden en niet vanwege financiële en
organisatorische problemen?
Ik hoop dat we steeds onder ogen

houden dat er de gezamenlijke spirituele visie is: de eenheid van kerk en
het lichaam van Christus. Het gaat
niet om het pure overleven, het in
stand houden van een instituut, het
gaat om het vitaal gemeenschap zijn;
om het Christen zijn.’
Praxedis Bouwman

Nieuwe hoogleraar
lutherana: ‘Martin Luther
is mijn passie’
Dr. Markus Matthias is onlangs benoemd als hoogleraar
teit. Daar gaat hij per 1 augustus 2008 aan de slag.

orthodoxie uit de zestiende en zeventiende eeuw en met het luthers piëtisme, heeft het werk van Luther zelf
zijn voornaamste interesse. ‘Martin
Luther is mijn passie’, zei hij.

Matthias werkt momenteel aan de Berlijnse Humboldt-

Relevantie theologie voor kerk

Lutherana aan de Protestantse Theologische Universi-

atthias beschouwt zichzelf
als een ‘pakjesdrager’. Maar
dan een die de bagage die
hij meedraagt gaandeweg steeds minder op zijn rug voelt wegen. En wel
omdat hij er steeds meer van hoopt te
delen met degenen met wie hij in zijn

werk te maken zal hebben. De bagage
bestaat in ieder geval voor een groot
gedeelte uit de theologie van Maarten
Luther zelf. Want hoewel Matthias
zich in zijn werk aan de Humboldtuniversiteit in Berlijn vooral heeft
beziggehouden met de Lutherse

De nieuwe hoogleraar zal zijn bagage
allereerst kwijt kunnen aan de studenten van de Protestantse Theologische
Universiteit. Hij verheugt zich erop
met hen samen door te dringen tot de
werken van Luther en tot de lutherse
theologie. Daarbij staat voor hem een
evenwichtige verbinding tussen
onderwijs en onderzoek voorop. Maar
Matthias realiseert zich, dat hij zich in
zijn nieuwe positie ook verbonden
heeft aan de zaak van het bewaren en
uitdragen van de lutherse traditie. Zijn
eigen bijdrage daarin bestaat eruit, de
lutherse traditie en vooral luthers
theologie en de lutherse theologie
vruchtbaar te maken voor de kerk en
de wetenschap.
Daarbij benadrukte hij, dat theologie
relevant moet zijn voor het kerkelijk
leven en het geloof van de kerkleden.
De vrijheid in het onderzoek en de in
vergelijking tot de Duitse universitaire
wereld vrij nauwe verbinding tussen
wetenschap en kerk in Nederland,
maakten het voor hem aantrekkelijk
om te solliciteren naar de aanstelling.

elkkwartaal
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universiteit, waar hij zich met name bezighoudt met de
lutherse orthodoxie en het luthers piëtisme. In Nederland wordt zijn onderzoeks- en onderwijsgebied verlegd
naar de ontwikkeling van het lutheranisme en de
lutherse belijdenisgeschriften in de Nederlandse context. Tijdens de afgelopen synodevergadering maakte
hij in kasteel Hoekelum kennis met synodeleden en met
de leden van het Luthers steunfonds, dat een deel van
de leerstoel betaalt.

M

Matthias: ‘In Nederland weet je bij
voorbaat vrij zeker dat wat je wetenschappelijk - theologisch doet ook
relevant is voor de kerk en haar
gemeenten.’
Dat betekent niet, dat de theologie
zoals hij die wil beoefenen, minder
wetenschappelijk zou zijn. Er hoeven
geen concessies gedaan te worden
aan de wetenschappelijke methode.
Maar men hoeft zaken niet angstvallig te scheiden, zoals aan de Duitse
universiteiten naar zijn smaak te veel
gebeurt. De kans is dan groot, dat er
een kloof ontstaat tussen de theologie en de praktijk van het geloof en
het kerkelijk leven. Matthias voelt
veel voor de Nederlandse benadering,
waarin bijvoorbeeld een verbinding
wordt gelegd tussen kerkgeschiedenis
en systematische theologie. Die kent
men in Duitsland niet.

Eigen karakter lutheranisme
Een ander aantrekkelijk punt was
voor Matthias het sterk lutherse profiel van het hoogleraarschap. Hoewel
hij zichzelf niet beschouwt als een
confessionalist, staat hij voluit voor
het eigen profiel van de lutherse confessie. ‘De lutherse wijze van geloven
is niet inwisselbaar. Ze heeft een
duidelijk eigen karakter: het is een
eigen type van religiositeit, zoals het
gereformeerde type dat ook is. Het
een is niet beter dan het andere, wel
anders. En beiden moeten herkenbaar
zijn.’ Volgens Matthias is de belangrijkste bijdrage van Luthers denken,
zowel in (kerk)historisch als theologisch opzicht ongetwijfeld zijn christologie. ‘Die wijst ons de weg. Het is
luthers ‘proprium’ (het eigene). Luthers

denken over Christus is ook onderscheidend ten opzichte van de gereformeerde traditie.’ Daarnaast is Matthias gefascineerd door de vraag, hoe
de persoonlijke theologie van één man
kon uitgroeien tot niet alleen een kerk,
maar ook tot een relevante theologie
voor heel velen. Nog steeds moeten
we ons de vraag blijven stellen,
waarom we een lutherse kerk zijn.

Liberalisme
Matthias heeft zich zo goed mogelijk
ingelezen in de specifieke situatie van
Nederlandse lutheranen, maar erkent,
dat die pas echt voor hem zal gaan
leven zodra hij hier werkt en woont.
Matthias en zijn gezin zoeken woonruimte in Nederland. Waarschijnlijk
wordt het de omgeving van Nijmegen
of Arnhem, omdat zijn vrouw niet
ver van de Nederlandse grens op een
Duitse school kan gaan werken. Hij
beseft terdege dat het aantal lutheranen in Nederland klein is. ‘Maar met
mij en mijn gezin krijgt Nederland er
in één klap weer vijf lutheranen bij!’
Dat Nederlandse lutheranen gesteld
zijn op geloofsvrijheid en neigen
naar een zekere mate van liberalisme,
is de Duitser bekend. Hij voelt zich
thuis bij een innerlijk liberalisme,
zolang het niet principeloos is. ‘In
zekere zin was ook Luther liberaal’,
stelt hij vast. Dat moet je volgens
hem toch concluderen als je ziet hoe
Luther zoekt naar ruimte voor
geloofs- en gewetensvrijheid. Ook in
het latere lutheranisme, zelfs in het
piëtisme, bestond veel geloofstolerantie. ‘Lutheranisme verdraagt dan ook
geen fundamentalisme.’ Het belang
van de geloofsbelijdenissen, de con-

fessie doet daar niets aan af, maar
blijft groot. ‘De theologie moet duidelijk zijn. De confessies zijn bedoeld
om het geloof te leren.’ Maar juist als
de theologie helder is, kan het geloof
vrij worden beleefd.
Matthias wil, als zijn werk het hem
toestaat, graag het land in, om kennis
te maken met lutherse gemeenten.
Ook als voorganger. Erg vaak zal dat
waarschijnlijk niet kunnen. Dus, wie
nog ruimte heeft in het preekrooster
van 2009 melde zich…
Erwin de Fouw

Website ‘luthers’ kerkmusicus
Het is niet heel gebruikelijk om een website van iemand
aan te prijzen in Elkkwartaal, maar deze kan u natuurlijk
niet worden onthouden: www.hans-jansen.com. Even
een klein tipje van de sluier: ‘De verschijning van het
Liedboek voor de Kerken in 1973 was aan de ene kant
een afsluiting van een periode van grote kerkmuzikale
opleving, aan de andere kant gaf het een haast nog
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grotere impuls aan de verdere ontwikkeling van de kerkmuziek in Nederland. Het was deze tweede impuls die
mij definitief op het zo boeiende spoor van de kerkmuziek heeft gezet.’ Veel informatie over Hans Jansen zelf,
maar uiteraard ook verwijzingen naar de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.
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In memoriam
prof. dr. C. H. Lindijer
C

oerd Hendrik Lindijer overleed
op 16 april, 90 jaar, oud na een
arbeidzaam leven. Met zijn
vrouw Jitske woonde hij een aantal
jaren in de Parkflat aan de Utrechtseweg in Amersfoort. Tot op het laatst
was hij een actief betrokken lid van
de kring van emeriti predikanten en
priesters. Voor hen zou hij nog een
lezing houden over de postmoderne
mens, een thema dat hem de laatste
jaren zeer bezig hield. Want Koert
Lindijer stond midden in het leven en
bleef altijd doende met de veranderende cultuur en maatschappij. In die
context was hij bezig met de vragen
van geloof, steeds weer zoekend naar
wat relevant is en wat mensen persoonlijk raakt.
Koert werd in Rotterdam geboren en
was afkomstig uit een vrijzinnig
lutheranisme, dat Bijbels georiënteerd
was. Hij groeide op in de sfeer van
het vrijzinnig christelijke jeugdwerk.
Na zijn studie theologie werd hij
jeugdpredikant in zijn geboortestad.
Na vier jaar predikantschap in Doetinchem, kwam hij in 1951 als predikant in Rotterdam terug. Intussen
schreef hij zijn proefschrift ‘Het
begrip sarx (vlees) bij Paulus’ (1952).
Gedurende zijn predikantschap, dat
hem in 1967 naar Utrecht bracht,
publiceerde hij over het evangelie van
Johannes en over de verhouding van

kerk en koninkrijk in het Nieuwe Testament. Het was niet verwonderlijk
dat hij in 1968 benoemd werd als
hoogleraar aan het EvangelischLuthers Seminarium aan de Universiteit van Amsterdam voor de Bijbelse
theologie. Dat vak bleef hij trouw
door nadien artikelen en een commentaar op Handelingen te publiceren. Hij stond open voor nieuwe
inzichten, maar was kritisch op modeverschijnselen en stelde vragen aan
de eigen traditie.
Hij ging nog vele jaren regelmatig
in gemeenten voor en leidde na zijn
emeritaat drie jaar het pastoraal centrum in Amsterdam.
Naam en school maakte hij vooral
met het vak pastoraat dat hem eveneens werd opgedragen. Met dr. W.
Zijlstra introduceerde hij een nieuwe
benadering, waarbij ook de pastor zelf
en diens pastorale houding in het
geding kwam. Met groot doorzettingsvermogen en ijver volgde hij de
cursussen en klinisch pastorale trainingen. Hij bekwaamde zich tot een
zeer gewaardeerde supervisor. Met
lichte zelfspot en groot relativeringsvermogen zei hij tegen de eerste groepen studenten dat hij hen maar weinig vooruit was. Het was tekenend
voor de bescheiden opstelling van
deze man, die zich niet op zijn kennis
liet voorstaan, maar allereerst een

metgezel wilde zijn met een luisterend
oor. Om daarna enige vragende
opmerkingen te maken die meestal
precies de kern raakten. Want van
praatjes zonder inhoud hield hij niet.
Koert Lindijer stond als preadviseur
van de lutherse synode aan de wieg
van het vierjarenplan voor de lutherse
kerk in de jaren zeventig. Ook bedacht
hij de lutherse lekenopleiding, die
twintig jaar zou functioneren en een
menigte gemeenteleden toerustte. In
vrijwel elke lutherse gemeente kom je
ze tegen. Hij schreef een handleiding
voor huisbezoekers ‘In levende lijve’,
die talloze herdrukken beleefde en tot
in het Verre Oosten toe werd vertaald.
Een indrukwekkend aantal publicaties
op deelgebieden van het pastoraat
volgde. Van hem kan zeker gezegd
worden dat zijn werken hem navolgen. Wij hebben zeer veel aan deze
man te danken en gedenken met
groot respect en genegenheid hoe hij
met degenen die op zijn weg kwamen
‘een mens op aarde’ wilde zijn.
Onze gedachten en gebeden gaan uit
naar zijn vrouw Jitske, zijn kinderen
en kleinkinderen, die een hartelijke,
zeer warm meelevende man en (groot)
vader moeten missen.
Kees van der Horst
(eerder gepubliceerd in DrieLuik)

Nederlandse in bestuur Martin Luther Bund
Perla Akerboom-Roelofs, dominee
in Nijmegen en synodelid, is sinds
een aantal maanden bestuurslid van
de Martin Luther Bund. De in Erlangen in Duitsland zetelende bond
‘is dienstbaar aan de opbouw en de
instandhouding van Lutherse kerken
en gemeenten in de wereld’ en voert

die doelstelling uit met financiële
bijdragen.
Net als bij zoveel donororganisaties
lopen bij de Martin Luther Bund de
financiële mogelijkheden terug. Dat
betekent dat de bond momenteel
hard aan het nadenken is over andere werkwijzen. Akerboom gaat de

komende zittingsjaren werken aan
versterking van de band tussen de
Martin Luther Bund en Nederland.
Daarnaast heeft haar speciale interesse het besturen en mogelijk maken
van studentenonderkomens die de
bond beschikbaar heeft voor studenten uit de hele wereld.
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‘Missionair’ toen en nu
Missionair werk is een speerpunt van beleid geworden
in de Protestantse Kerk. Daarmee heeft ze volgens Joop
Boendermaker ‘onze maatschappij eigenlijk een beetje
tot zendingsgebied verklaard’. Aan de hand van een
aantal persoonlijke herinneringen en observaties vraagt
hij zich af of dat terecht is. Er zijn nog veel gemeenten
waar trouwe blijvers de lofzang gaande houden.
Toen I
Ooit wilde ik de zending in, ver weg,
ergens in de Indonesische archipel…
Dat was niet zo’n wonder. Mijn
ouders hadden elkaar op een zendingsconferentie ontmoet, mijn oom
werkte op Oost-Java, waar hij, zoals
we later ontdekten, nauw samenwerkte met een oom van mijn vrouw
die er arts was, ook door de zending
(‘Oegstgeest’ toen) uitgezonden. Zending was heel mijn jeugd en tot in
mijn studie echt ‘in’. Onze gemeente
hielp de kerk bouwen op een van de
Batu-eilanden ten Westen van
Sumatra, ik geloof dat we voor de
klok zorgden.
Zending had toen ook helemaal niet
het imago – nu soms weer terug –
van achterhaald bekeren van ‘heidenen’. Dat konden ze daar al jaren
beter zelf. De Zendingsschool in
Oegstgeest had een heel goede naam,
er werd grondig nagedacht en gepubliceerd over de theologische vragen
en de praktijk. De docenten waren
uitstekend en een man als Kraemer
was internationaal toonaangevend.
De mensen die ginds werkten (trouwens vaak ook de missionarissen)
kenden de cultuur, de talen (al een
opgave op zich!) en de mensen. Als
er in de naoorlogse jaren van de problemen rond de ‘koloniën‘ beter naar
hen geluisterd was, had het anders
kunnen gaan en met minder bloedvergieten onder mijn leeftijdgenoten
uit Nederland en Indonesië.
Maar goed, dat is nakaarten, ik
elkkwartaal

bezocht door teams van twee, er was
al vóór wij er kwamen een jeugdclub
en dat probeerden we uit te bouwen
naar lagere leeftijden en kinderkerk.
We bekeerden geen mensen, maar
probeerden ze, vaak aan hun traditie
elders ontgroeid, een nieuw geestelijk
huis te bieden, praten, uitleggen,
meeleven, kinderen naar de kinderkerk proberen te krijgen, het gewone
werk. De gemeente bestaat nog in
deze zoveel moeilijker tijd, maar die
spirit is er nog.

Nu
wilde het toch even gezegd hebben.
Wie weet dat nu nog, behalve zij die
er nog af en toen een nachtmerrie
van hebben.

Toen II
Na mijn studie volgde ik de ‘korte
cursus’ in Oegstgeest, maar uitzending naar Indonesië was uitgesloten
in die jaren. Ik had graag iets willen
doen aan een opleiding daar, maar
wat later wel weer kon ging toen
niet. Zo vertrokken we naar het toen
‘verre‘ Zuiden, de net gevormde
lutherse gemeente in Eindhoven en
omgeving en dat was zo boeiend, dat
die oude plannen met grote spoed
vervaagden. Terecht, denken we nu
allebei! De gemeente groeide, een
stoet van binnenlandse en buitenlandse werkers werd door de booming industrie van de vijftiger jaren
daar aangetrokken. Veel jonge mensen, veel buitenlanders (we hadden
een tijdlang zelfs een Scandinavische
club!), weinig geld, pas na enige
jaren inwonen een eigen pastorie.
Maar er zat groei in en er kon veel.
Juist in die tijd vernieuwde zich onze
liturgie, ook de kerkmuziek, onder
leiding van een uitstekende cantor
die er niets voor hoefde te hebben en
bij onze kinderen bekend was als
‘opa Luja’ (van Halleluja!). Waren we
missionair? Natuurlijk, we moesten
wel, het was toen groeien of ophouden, maar dat bestond vooral in het
opvangen van hen die kwamen aanwaaien. Nieuw ingekomenen werden
juni 2008

Zo zijn we dan bij ‘nu ‘aanbeland.
En we moeten dan wel reëel zijn, de
kerkmensen worden ouder met de
vergrijzende maatschappij mee en
hier en daar (maar niet overal zoals
te vaak en te makkelijk gezegd
wordt) gaat het wel heel snel. Is het
trouwens zo erg dat de ouderen vaak
nog trouw blijven, we zijn zelf oud
en heel blij dat we nog naar de kerk
kunnen en dankbaar in de kring
rond de tafel staan, we horen er toch
ook bij? Als het de jongeren maar
niet op afstand houdt, hoewel als ze
afhaken dat veel complexere oorzaken heeft. Maar het is toch ook de
gemeente van al die dopelingen (dat
zijn ze vaak nog wel!), soms kan
samenwerking met gemeenten met
meer jeugdwerk binnen onze nu
grote kerk helpen, maar waar bemoei
ik me mee, onze predikanten zijn
creatief genoeg.

Missionair?
De leiding van onze Protestantse kerk
voelt de buien hangen en heeft door
het woord ‘missionair’ groot te schrijven onze maatschappij eigenlijk een
beetje tot zendingsgebied verklaard.
Terecht? Ik weet het niet, ik zie nog
heel wat behoorlijk levende gemeenten en kerken die er niet over denken
dicht te gaan. Laten we eerlijk zijn: er
is in de naoorlogse tijd ook gewoon
teveel gebouwd en de kerken stonden
vaak dicht bij elkaar, vaak ook door
de kerkelijke verdeeldheid… Nee, ik
wil de kerk niet rijk rekenen (aan
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mensen dan...), maar een beetje relativering van dat eindeloos herhaalde
‘nieuws’bericht, dat de kerken leeg
lopen is echt niet overdreven.
Maar goed, een alleen naar binnen
kijkende gemeente is nooit de bedoeling geweest, dat is zeker waar. De
vraag voor onze gemeenten is dan
wel: wat kunnen wij daar mee? In
sommige gemeenten is het geen probleem: de liturgie en de muziek en
alles wat daarmee samenhangt, trekt
mensen die graag op die manier mee
willen vieren. Dat is echt een van
onze missionaire mogelijkheden en
dus iets waar we zuinig op moeten
zijn. Maar dan moet de gemeente ook
weer niet te klein zijn en dat een
beetje waar kunnen maken. Het helpt
wel, dat de kerkmensen veelal hun
angst voor ritueel (magie, werd dan
al gauw en geheel ten onrechte
geroepen!) kwijt zijn en ontdekken
dat ze zelf niet zoveel hoeven te
verzinnen, het is er al.

Verrassende initiatieven
Ik zie hier en daar verrassende initiatieven. In Arnhem nodigen ze bij
toerbeurten mensen uit verpleeghuizen en andere instellingen uit voor
een zaterdagdienst; er bleek daar
behoefte aan te zijn: aan een dienst
in een echte kerk en met alles wat
daarbij hoort. Zelfs de cantorijrepetitie is al een boeiende ervaring! En
sommige helpers en rolstoelduwers
zien de kerk ook weer eens van binnen en merken dat het ook zo kan.
Eigenlijk een voor de handliggend
idee, maar je moet er maar opkomen.
En wist u, dat er in Woerden nog vier
catechisantenroepen zijn?! En in
Zwolle moet je zondags op tijd zijn…
Ik las iets over een zomerschool in
Leeuwarden, prima, dominee Heybroek deed het in zijn gemeente in
Zweden ook, een mooie vulling van
een soms (te) lange vakantie.
Her en der worden concerten in de
vaak daarvoor zo uitermate geschikte
en mooie kerken druk bezocht.
In de Augustanakerk in Amsterdam
vierden ze dat de kerk vijftig jaar oud
elkkwartaal

is, de wijk is totaal veranderd, maar
de kerk is er zonder zich op te dringen duidelijk aanwezig en de idee
van dominee Pel destijds om de ontmoetingsruimte via een glaswand
met de kerk te verbinden werkt. Je
weet altijd dat die zo duidelijk herkenbare kerkruimte erbij hoort. En
soms hoor je dan muziek, want zonder cantor daar geen gemeente! En
midden in de stad hebben ze dan nog
een pastoraal centrum en naast diensten concerten en nu ook diensten in
andere talen en dialecten.
In een stad als den Haag gaan de
kerkdeuren vaker open dan alleen op
zondag daar midden in het centrum,
een kerkgebouw waar een van de vijf
mooiste orgels van ons land de ruimte
zo vult dat je er stil van wordt. Zo
ben ja dan toch maar aanwezig in
zo’n wonderlijke wijk of stad van
deze tijd en als kerk; waar dat ophoudt ontstaat een leegte.
Hier en daar gaan op zondag de winkels open, ik houd daar niet van,
maar waarom niet van de nood een
deugd gemaakt. Als je kerk tussen de
winkels staat: doe de deur open en
geef de mensen de gelegenheid een
kaars aan te steken, wedden dat dat
na een misschien aarzelende start
werkt? En naar buiten klinkende
muziek trekt altijd mensen. Ja, daarvoor heb je wel vrijwilligers nodig,
maar dat is dan toch ook bescheiden
missionair werk, of niet soms?

ze zich voegen bij de trouwe, vaak
oude en kleine schare die er altijd
gebleven is. Ik hoorde dat nog vóór
de ommekeer in Leningrad 150 mensen een kerk wisten te vinden – per
dag! Die deuren gingen dus open en
er waren mensen voor te vinden ze
open en dicht te doen.
Laten we maar zuinig zijn op die
trouwe blijvers, ook in die te klein
wordende gemeenten en de moed niet
te gauw opgeven of zoeken naar
buren waar goed mee valt samen te
leven. Dat alles is in elk geval onze
eerste missionaire taak en geef
daarom van harte steun én ruimte
aan de voorgangers op wie de mooie,
maar zware taak rust om in deze tijd
en in deze wereld hoe dan ook
gestalte te geven aan wat van Advent
tot Pinksteren en verder ons bij de les
houdt – ‘les’ , het oude woord voor
de lezing die zich aandient in de
liturgie als de kerkdeuren open gaan,
het Woord te horen is, de sacramenten gevierd worden en waarbij nog
gezongen wordt, echt gezongen!
J.P.Boendermaker

Open, geen dwang
Er is vast veel meer, ik doe maar een
greep, zie niet zoveel meer, maar
hoor wel eens wat!
Het gaat erom, dat wie het wil de
kerk weet te vinden. Geen dwingelandij, maar een open houding. Dat
zei Luther al: Summa summarum:
prediken wil ik het, schrijven wil ik
het, maar met geweld dwingen wil ik
niemand. Het geloof wil vrijwillig en
zonder dwang aanvaard worden.
Ja, zo moet dat ook gegaan zijn in
het Oosten waar de liturgie gevierd
bleef worden en de mensen nu de
weg terug vinden naar de kerk waar
juni 2008
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WeLJa: een weekend bezinnen

B

ij het verschijnen van dit nummer heeft de Commissie Weekenden (CoWe) al weer twee van
de vier weekenden van 2008 achter
de rug: het Pinksterweekend en het
MyWeekend. Verslagen van deze
weekenden zijn te lezen op de website van de CoWe: www.cowe.nl. Als
je er niet bij was, dan kun je na de
zomervakantie alsnog van de gezelligheid van de weekenden genieten
tijdens het Najaarsweekend of het
©-Weekend.

Najaarsweekend 2008
Heb je nog niet genoeg van de
zomer? Mis je je kampvrienden?
Verlang je terug naar de hilarische
momenten met elkaar? Heeft nog niet
iedereen jouw kampfoto’s gezien?
Dan is het de hoogste tijd om elkaar
weer eens te ontmoeten! Daarom
organiseert de CoWe in samenwerking met de Stichting Vakantiekampen (SVK) een reünieweekend voor
deelnemers van het Pinksterweekend,

de SVK-kampen en andere belangstellenden: het Najaarsweekend.
Tijdens het weekend spelen we veel
bosspelen en voor de zaterdagavond
staat een militaire dropping op het
programma! Verder is er genoeg tijd
om lekker na te praten, met elkaar
naar de kampfoto’s te kijken en te
lachen over alle belevenissen van de
afgelopen zomer! Natuurlijk zijn je
vrienden en vriendinnen ook welkom!
Het Najaarsweekend van de CoWe
wordt gehouden op 27-28 september.
Het weekend is voor iedereen van
11 t/m 15 jaar. De kosten voor het
weekend bedragen slechts € 17,50 en
kunnen bij aanvang van het weekend
worden voldaan. Inschrijven voor het
Najaarsweekend kan via het aanmeldingsadres van de CoWe.

echt iets voor jou! Een weekend lang
lachen, bij het kampvuur zitten,
ouderwets spelletjes doen en veel
gezelligheid! Dat is in het kort het
©-Weekend van de CoWe, dat jaarlijks
voor iedereen van 16 jaar en ouder
wordt georganiseerd. Thema dit jaar
is: de Muppet Show. Benieuwd wat
de CoWe daarmee kan doen…
Het ©-Weekend wordt dit jaar gehouden op 25-26 oktober. We beginnen
op zaterdag om 13.00 uur en stoppen
zondag om 17.00 uur. De kosten van
het weekend bedragen € 17,50 en
kunnen tijdens het weekend worden
voldaan. Ook aanmelden voor dit
weekend kan via het aanmeldingsadres van de CoWe.

©-Weekend 2008

Diana Perlot & Jelle Seinstra
Dunne Bierkade 21c
2512 BD Den Haag
(070) 427 12 26.

Ben jij te oud om nog mee te gaan
met de weekenden van de CoWe en
de SVK-kampen, maar mis je de
gezelligheid? Dan is het ©-Weekend

Aanmeldingsadres CoWe
(NIEUW)

Jeugdwerkdag 2008

I

n de enquête die de WeLJa (Werkgroep Lutherse Jeugdwerkactiviteiten) in 2006 hield werd door
gemeenten aangegeven dat er
behoefte is aan ondersteuning en
bezoek van de WeLJa aan de Jeugdwerkers van onze kerk. Onder andere
hierdoor organiseert de WeLJa in het
najaar van 2008 een Jeugdwerkdag.
De dag zal worden georganiseerd
voor iedereen die kinderen/jongeren
begeleidt in en om de kerk. Tijdens
de Jeugdwerkdag is er ruimte voor
ontmoeten en het uitwisselen van

ervaringen, discussie, informatie en
worden er workshops gegeven. Allemaal rond het thema jeugdwerk.
De dag zal worden georganiseerd
door de WeLJa in samenwerking met
de CoWe, SVK en JOP (cie weekeinden, stichting vakantie kampen en
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk)
en zal plaatsvinden op 8 november
2008 te Utrecht.
Binnenkort volgt meer nieuws over
deze dag! Voor meer informatie kan
je mailen naar mariekeaartsen@hotmail.com.
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De graven van Holland (en andere)
Zo noem ik de albums waarin ik de
foto’s plak die ik maak van grafmonumenten. Foto’s gemaakt in eigen
land - zoals op het kerkhof bij de
lutherse kerk van Pekela - en in de
vakantietijd ook op buitenlandse
kerkhoven en begraafplaatsen. Misschien een rare hobby, wellicht vindt
u het zelfs een afwijking. En misschien denkt u ‘niet zo’n vrolijke
hobby’, maar dat valt wel mee. Het
zijn vaak mooi aangelegde en rustgevende plaatsen. Ik heb ooit eens
iemand die ook veel op kerkhoven
kwam horen zeggen: ‘Ik word er altijd zo levendig van’. Dat begreep ik
ook weer niet helemaal.
Ik denk dat het bij mij ontstaan is
toen ik nog heel jong was, die affiniteit met kerkhoven en begraafplaatsen. Mijn grootouders woonden
bij een kerkhof rondom een oude
kerk, zo’n kerkhof met scheefgezakte
stenen en verder alleen maar gras
wat door mijn opa gemaaid werd met
een zeis. Ik heb daar heel wat uurtjes
zoekgebracht met het plukken van
paardenbloemen en met het plukken
van slakkenhuizen van de grafstenen.
In ons land zijn grafstenen en zerken
min of meer provinciegebonden. In

het noorden zie je andere monumenten dan bijvoorbeeld in Gelderland
of op Zorgvlied. Wat mij in Friesland
opvalt zijn de grote ronde trommels
met glazen deksel die op sommige
graven liggen, in de trommel een
bloemstuk van was.
Heel speciale begraafplaatsen zijn in
mijn ogen al die erevelden in Vlaanderen en Noord Frankrijk die ons
herinneren aan de vele soldaten die
gevallen zijn in de Eerste Wereldoorlog. Veel grafstenen voor onbekende
soldaten op de Britse begraafplaatsen,
‘Soldier of the great war, known unto
God’ en op het centrale monument
‘Their name liveth for evermore’. Op
het toegangsbord bij een Frans ereveld las ik: ‘Hier rusten de roemrijke
lijken van meer dan 4.000 Frans soldaten, gesneuveld op het veld van eer’.
Een verschrikkelijke begraafplaats
is het Zentral Friedhof in Wenen en
dan bedoel ik met name het Joodse
gedeelte. Veel monumenten zijn door
bombardementen in de Tweede Wereldoorlog erg beschadigd, dat is zo
gelaten omdat de Joodse traditie dat
voorschrijft.

In een land als Italië heb ik echt heel
bijzondere en prachtige monumenten
gezien, grote marmeren beelden van
engelen en zo. Op het Cimetero Monumentale in Milaan ligt ook Campari begraven, de producent van dat
heerlijke rode drankje. Op zijn graf
een beeldhouwwerk van het Laatste
Avondmaal, nagenoeg levensgroot.
De Christusfiguur die het brood heft
is een afbeelding van Campari zelf,
de beker met wijn staat op de tafel.
Mij is verteld dat de Judasfiguur de
concurrent van Campari, de heer
Martini uitbeeldt.
Een heel vreemde ‘grafsteen’ zag ik
op Highgate Cemetary in Londen.
Op het zo te zien vrij recente graf
van een tandarts lag zijn koperen
naamplaat die ongetwijfeld op zijn
praktijkadres geschroefd was geweest.
Inclusief de tijden van spreekuren
en zijn telefoonnummer. Toen wij
een jaar of wat later op een kerkhof
in Noord-Italië liepen en daar een
telefoon hoorden rinkelen, zeiden we
als uit één mond: Telefoon voor de
tandarts!
Tjally Everaarts-Bilyam

Mysterie preekstoel nadert ontknoping
Een oproep in de vorige Elkkwartaal
om het verhaal over reststukken van
een oude preekstoel te ontrafelen in
‘waar hoorde de stoel oorspronkelijk thuis en wie wil hem hebben?’
leverde daags na verschijning van
het blad al oplossende e-mails op.
De origine van de stoel werd meteen helder: de lutherse gemeente
Wildervank. Oudere gemeenteleden
herkenden ‘hun’ preekstoel, jongere
vermoedden dat ie bij hen vandaan
kwam. Geïnteresseerden waren er
ook, mensen die de maat vroegen
van het hout, wellicht om een mooi
plekje te vinden in hun kerk. Vooral
het deel met de zwaan was in trek.

Na de restauratie van de kerkzaal van
de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Wildervank (1972) kwam de preekstoel, in delen, terecht op de zolder
van de pastorie en bleef daar vele
jaren liggen. De toenmalige huurder
van de pastorie verkocht de preekstoel aan een particulier zonder dat
de kerkenraad daarvan op de hoogte
was. Pas in 2006 doken foto’s op van
delen van de preekstoel waaruit onmiskenbaar bleek dat het hier om de
Wildervankse preekstoel ging.
In de poging hun eigendom weer in
bezit te krijgen waren de Wildervankers net te laat: de preekstoeldelen
bleken te zijn doorverkocht. Over het

verdere lot van de preekstoel zal in
juli worden beslist. Wordt dus vervolgd!
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Ev.-Luth kerk Den Haag
foto: Tjally Everaarts-Bilyam
Het Luthers beraad van de Protestantse Gemeente te PURMEREND
organiseert op 15 juni een wandeling
door Amsterdam-Oud-West, waarbij
zal worden stil gestaan bij enkele eeuwen Lutherse kerkgeschiedenis aldaar.
De start vindt plaats bij de Ronde
Lutherse kerk aan het Singel en daarna zal worden gewezen op het Weeshuis van de Herstelden, de wijkgebouwen in de Van Boetzelaerstraat en op
de Bilderdijkkade, de voormalige
Elim-kapel en de hofjes Anna Maria
Stichting en Lutherhof. De wandeling
gaat voorts langs het standbeeld van
de uitgetreden lutherse predikant F.
Domela Nieuwenhuis aan het Nassauplein en het vroegere woonhuis van
de Lutherse Diakonessen Inrichting.
De wandeling wordt afgesloten op het
Staringplein waar het Lutherhof staat.
Deze kerkhistorische wandeling staat
onder leiding van drs. Th.A. Fafié te
Haarlem.

kerke en zo vierde men een fijne eredienst met elkaar waar men dankbaar
op terug kon zien.

de Geest die de aandacht krijgen.
Beelden waarin de Geest zich aan ons
laat zien en voelen.

Op 18 mei werd weer een regiodag
gehouden in PEKELA, de gemeenten
Wildervank-Veendam, Stadskanaal,
Groningen, Winschoten en Leeuwarden kwamen hier bij elkaar om samen
een goede en gezellige dag te hebben.
Begonnen werd met een eredienst
waarin het Heilig Avondmaal gevierd
werd en daarna koffie in de Wartburg
bij de kerk. Wat daarna gedaan is,
was bij het uitschrijven van de dag
nog een verrassing. Men houdt elk
jaar zo’n dag en men wil natuurlijk
niet altijd hetzelfde programma aanbieden. Er is hard nagedacht over een
leuke invulling en het is ongetwijfeld
een fijne dag geworden die om ongeveer half vijf afgesloten werd met een
korte dienst.

In ZAANDAM bestaat de wens om op
13 september, Open Monumentendag,
een expositie in te richten van zwanen. Grote en kleine zwanen, van
keramiek, van glas, van steen, van
hout, zilver, goud of als afbeelding op
papier, zwanenansichtkaarten, noem
maar op. Uw redacteur heeft ook wel
eens bij iemand gehaakte zwanenkleedjes gezien… Al sinds de predikante van Zaandam werkt in de
Lutherse kerk spaart zij zwanen en als
je eenmaal met zoiets begint raak je
het niet meer kwijt. Zij ‘verdenkt’
lutheranen er van dat er meer mensen
zijn die aan een zwaan – in elke vorm
dan ook – onderdak verlenen. Uw
redacteur weet dat wel zeker, ooit heb
ik in ‘Kortaf’, een vroegere rubriek in
ELK, aandacht besteed aan wat
gebeurt er met al die lutherse memorabilia die mensen sparen als de tijd
komt dat lutherse gemeenten niet
meer zouden bestaan en helemaal zijn
opgegaan in Protestantse gemeenten…
Het zijn trouwens niet alleen zwanen,
maar ook lutherroosjes, munten enzovoort. Hopelijk wordt het een leuke
tentoonstelling daar in Zaandam met
veel bijdragen van lutheranen.

In ARNHEM heeft men in de directe
omgeving van de kerk een zustergemeente gevonden, namelijk de
Protestantse Gemeente Rozendaal.
Samen heeft men een gemeenteavond
gehouden over wat de beide gemeenten het meest bindt: de kerkmuziek.
De avond werd voorbereid door de
kerkmusici van beide gemeenten en
stond in het teken van het nieuwe
liedboek dat in 2012 zal verschijnen.
Welke oude liederen willen we houden, welke kunnen we missen? Welke
nieuwe liederen zijn gemeengoed
geworden, aan welke moeten we
wennen en aan welke willen we niet
wennen? Vragen die boeiende
gesprekken kunnen opleveren.

De techniek schrijdt voort, ook in de
kerk. Dit voorjaar gebeurde het in
ZIERIKZEE dat de organist op zaterdag plotseling ziek werd en men dus
zonder begeleiding dreigde te zitten.
De voorganger voor die ochtend,
ds. Schaap, tevens gemeentelid van
Zierikzee alsmede eindredacteur van
het gemeenteblad, vond de oplossing.
Hij offerde een deel van zijn nachtrust
op en met zijn computer nam hij de
muziek voor de eredienst op en zette
die op een USB-stick. Op zondagochtend nam hij de apparatuur mee ter

In HOORN hield men zoals elk jaar
een soort pelgrimage in de tijd tussen
Hemelvaart en Pinksteren, zevens
gebedsdiensten langs verschillende
kerken in de stad, waaronder ook de
Lutherse. Pinksteren herinnert ons
aan het begin van de christelijke
kerk, de volgelingen van Jezus gingen als één groep er op uit om met
groot enthousiasme over Hem te vertellen. In Hoorn wil men dit enthousiasme graag oppakken ter voorbereiding op het Pinksterfeest, tijdens de
tocht zijn het dit maal beelden van
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Ook dit jaar biedt de kerkenraad van
ROTTERDAM onder de naam ‘Lutherse
Zomerschool’ weer een eendaagse
cursus aan voor degenen die iets meer
willen weten over de Lutherse traditie.
Dit zal gebeuren op woensdag 10 september vanaf ongeveer vijf uur tot
ongeveer half tien. De cursus wordt
gegeven in de Andreaskerk, inleiders
zijn prof. J.P. Boendermaker en mw.
T. Kootte, zij is o.a. conservator
protestantse kunst bij Museum het
Catharijneconvent in Utrecht.
Op 28 mei kwamen de lutherse predikanten van Oost-Nederland te ZUTPHEN bij elkaar. Het ging om de
predikanten uit Arnhem, Doesburg,
Doetinchem, Deventer, Zutphen/
Twente, Nijmegen (en inde toekomst
Apeldoorn). Zij houden nauw contact
met elkaar over het werk en de toe24

kriskraskort

ELU Schiedam
komst van de gemeenten in die regio.
Om elkaar alleen maar te vertellen
waar men mee bezig is, lijkt
onvruchtbaar als je niet ook probeert
wat dieper in te gaan op de motivatie
voor het werk. Besloten is de regel
van Benedictus onder de loep te
nemen, daarbij geleid door het boek
van Wil Derkse: Een levensregel voor
beginners; Benedictijnse spiritualiteit
voor het dagelijks leven.

SCHIEDAM heeft vanaf begin dit jaar
geen eigen gemeenteblad meer, het
blad is opgegaan in de een gezamenlijk ‘Schiedams kerk Nieuws’. Het
fusiebesluit in de stad is nog niet helemaal rond, zo’n besluit komt namelijk
niet zomaar tot stand, maar men is
toch al een eindje op weg. De diensten
zijn afwisselend in de Lutherse kerk en
in de Bethelkerk. In Schiedam werd
altijd gesproken over ‘de lutherse
kerk’, hoewel op het gebouw aan de
Lange Nieuwstraat al ruim 100 jaar
staat: ‘Een Vaste Burg is onze God’.
Men heeft nu afgesproken dat de kerk
voortaan ‘De Vaste Burg’ genoemd zal
worden. Een naam die ontleend is aan
Maarten Luther zelf en die dus zo lang
als het gebouw er staat aan hem zal
herinneren. Op die manier wordt nog
eens extra onderstreept dat het
gebouw van nu af aan een plaats van
samenkomst wil zijn voor de gehele
protestantse Gemeente van de stad,
zoals de Magnalia Deï en de Grote of
St. Jan dat ook zijn.

BERGEN op ZOOM heeft geen gevolg
aan de uitnodiging kunnen geven. Op
eerste Pinksterdag werd daar afscheid
genomen van kerkenraadsleden en
werden twee nieuwe ambtsdragers
ingezegend.

In DOETINCHEM zijn de voorbereidingen tot de overstap naar een Protestantse gemeente al een aardig
eindje gevorderd. Besloten is tot aanvaarding van de fusiedatum met de
wijkgemeente Catharinakerk per
1 november 2008. De leden van de
lutherse gemeente zullen toetreden tot
de wijkgemeente Catharinakerk. Op
9 november zal de laatste dienst zijn
in de Driekoningenkapel waarna de
oversteek naar de Catharinakerk
plaatsvindt. De kapel zal in de toekomst een goede bestemming krijgen,
daarmee zijn de lutheranen in Doetinchem uiteraard erg blij. Vooralsnog is
het de bedoeling dat de Catharina
Cultureel de kapel gaat exploiteren/
verhuren. De werkgroep Driekoningenkapel zal voorlopig nog niet
worden opgeheven en is bereid om de
eerstkomende tijd aan Catharina
Cultureel advies en ondersteuning te
bieden. Het is de bedoeling om na de
fusie een Lutherse Vriendenclub in het
leven te roepen die bijvoorbeeld eens
per maand een middag bij elkaar komt
in de kapel, zodat de uit elkaar gevallen lutherse gemeente toch nog de
mogelijkheid tot contact met elkaar
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De gemeente BREDA had op eerste
Pinksterdag alle Lutheranen in Brabant uitgenodigd voor een gezamenlijke Pinksterviering. Begonnen werd
met een feestelijke dienst waarin het
Heilig Avondmaal gevierd werd. Na de
dienst was er een Lutherse koffietafel
met zoete en hartige koffie- en lunchspecialiteiten. Daarvoor was de medewerking van de deelnemers nodig.
Gevraagd werd iets lekkers bij te dragen, bijvoorbeeld een hartige of zoete
taart, een salade, een kaasspecialiteit.
Breda zorgde voor koffie, thee, fris,
broodjes en stokbrood. Natuurlijk was
er ook veel gelegenheid om bij te praten over het wel en wee in de Brabantse gemeenten. Daarna was er voor
de belangstellenden de mogelijkheid
om onder leiding van een gemeentelid
een rondleiding door de Grote Kerk en
delen van de binnenstad te volgen.

heeft. Deze bijeenkomsten kunnen dan
met een vesper afgesloten worden.
In BODEGRAVEN is men al samen
op weg gegaan in een Protestantse
gemeente. De lutherse kerk wordt nog
voor bijzondere diensten gebruikt.
Eens in de maand wordt in de kerk
waar men nu zondags bijeenkomt,
een dienst met een lutherse liturgie
gevierd. Steeds met ondersteuning van
de cantorij en de aanwezige lutheranen natuurlijk. En dan blijkt dat het
allemaal niet zo heel verschillend is
van wat er al aan wisselzang was. En
dat het ook niet zo heel moeilijk is…
En dat het inspirerend is, je welkom te
weten, met veel meer mensen samen
te zingen en zo samen te vieren.

Lutherkapel Zeist

In ZEIST is men begonnen aan een
lezerskring, er worden geen echt
zware religieuze werken besproken
maar meer wat men ‘gewone’ romans
noemt. Een boek in je eentje lezen kan
boeiend zijn maar het is nog boeiender om het gelezene samen met anderen te bespreken. Nieuwe inzichten en
nooit gehoorde meningen komen je
ter ore en verbanden met het eigen
leven worden gelegd. De eerste boeken
die besproken werden waren ‘Knielen
op een bed violen’ van Jan Siebelink
en ‘De vliegeraar’ van Khaled Husseini. Twee heel verschillende werken
waarin onder meer gezocht kan worden naar herkenbare geloofsaspecten.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Jongeren en religie:
binnenste buiten
Het Bijbels museum in Amsterdam brengt de tentoonstelling ‘Binnenste buiten. Jongeren en religie’. De

andere moslims. Aleviten bidden
wanneer ze dat nodig vinden en niet
volgens een streng patroon.

tentoonstelling, die eind april van start is gegaan,

Kleurrijk

loopt tot 2 november van dit jaar. De vijf wereldgodsdiensten (Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme
en Boeddhisme) komen aan bod en worden besproken
vanuit het oogpunt van jongeren zelf. Femke Akerboom
nam een kijkje en zette wat kanttekeningen op papier.

Z

Om heel eerlijk te zijn vond ik de
jongeren een beetje griezelig vroom.
Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen,

maar dat gevoel bekroop mij sterk.
Leven voor en met je geloof is
natuurlijk iets wat ieder voor zich
moet bepalen, maar het moet niet zo
zijn, dat je je daardoor van de buitenwereld afsluit en niet meer openstaat voor andersdenkenden. Dat is
iets, dat je je als gelovig mens in deze
samenleving en tijd niet kunt permitteren en kennis van elkaar is daarbij
onontbeerlijk.
De Islam werd ook uitgesplitst. Twee
Moskeeën, een Marokkaanse en een
Indonesische, en een alevitische cultuurvereniging (voornamelijk Turks).
De Indonesische Moskee is niet zo
streng, volgens de Rachman; meisjes
hoeven niet altijd een hoofddoek te
dragen bijvoorbeeld. Bij de alevitische cultuurverenigingen worden
meer dingen gedaan dan alleen diensten gehouden, er zijn bijvoorbeeld
ook volksdansgroepen en muzieklessen. Bij het alevitisme staat de mens
centraal. De Koran is het uitgangspunt, maar het gaat vooral om een
goed leven op aarde met respect voor
iedereen en verantwoordelijkheid
voor je eigen daden. Mannen en
vrouwen zijn gelijk en bidden ook
samen, niet gescheiden zoals bij
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oals altijd heb ik wel een aantal
kritische noten helaas. Vanuit
de tentoonstelling kan een verkeerd beeld gevormd worden ten
aanzien van de verschillende religies
en dat lijkt me niet de bedoeling,
maar het moet natuurlijk vooral
laagdrempelig zijn.
Kanttekeningen die ik persoonlijk
inhoudelijk zou willen plaatsen zijn
bijvoorbeeld, dat niet alle Joden
orthodox zijn en zeker niet alle
joodse jongeren. Het Christendom
wordt uitgesplitst in Katholiek (hiermee bedoelt men Rooms-katholiek),
Russisch Orthodox, Protestant en een
kerkgemeenschap uit Amsterdam
Zuid-Oost, genaamd ‘True teachings
of Christ’s Temple’ die ik als evangelicaal zou betitelen. Ook hierbij geldt
natuurlijk, dat er ook andere katholieken zijn en dat niet alle protestanten hetzelfde denken. We zijn per slot
van rekening een verenigde kerk met
verschillende gezindten, maar dit
wordt elders wel eens vergeten.

Griezelig

Ook bij het Hindoeïsme vinden we
een opsplitsing. De Hare Krishnabeweging wordt apart besproken.
Niet die Nederlanders die iedere dag
door de Kalverstraat lopen te zingen,
maar het echte werk, zal ik maar
zeggen.
En bij het Boeddhisme blijkt dat
geloofsbeleving ook iets cultureels
in zich heeft. In de tentoonstelling
bezoeken we twee boeddhistische
tempels waar in de ene Thaise en in
de andere Chinese geloofsgenoten
elkaar ontmoeten.
Zo zie je maar, de ene Christen is de
andere niet en ook de ene Moslim is
de andere niet en zo geldt het voor
alle religies. Wel jammer, dat eigenlijk de Joden en Christenen er het
minst goed vanaf komen.
Bij iedere religie doen een of meer
jongeren het woord. Ze vertellen
over hun geloof en wat het voor hen
betekent. Het is een mooie kleurrijke
tentoonstelling met een educatief
programma, zeker geschikt voor een
uitstapje met de jeugdgroep van de
gemeente, maar begeleiding door de
dominee lijkt me geen overbodige
luxe.
Femke Akerboom

Bijbels Museum
Herengracht 366-368, Amsterdam
maandag t/m zaterdag van
10.00 - 17.00 uur
zon- en feestdagen van
11.00 - 17.00 uur
www.bijbelsmuseum.nl
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Communicatie als
instrument bij sociale
veranderingen
Communicatie als hét middel om culturen te versterken, onderlinge betrokkenheid te vergroten,
gemeenschapszin te bevorderen, tirannie en onderdrukking aan de kaak te stellen. Het bewerkstelligen
van sociale veranderingen met de media als inzet, is
de grond-gedachte in de werkwijze van de World
Association for Christian Communication (WACC), een

De Nederlandse Praxedis Bouwman
werd op Cyprus gekozen in het
bestuur van WACC-Europe, een regionale afdeling van de World Association for Christian Communication.

wereldwijd oecumenisch netwerk van communicatieen journalistieke professionals.

P

raxedis Bouwman is bestuurslid van de Europese afdeling.
Samen met WACC-bestuursvoorzitter Juha Rajamaki (hoofd van
de Finse televisieomroep van de
Evangelisch-Lutherse kerk in Finland)
is zij verantwoordelijk voor het
bevorderen van netwerkverbindingen
bij de Lutheranen in 23 Europese
landen, met nadruk op Oost-Europa
waar het communicatieniveau nog
niet soepel verloopt.

De kracht van netwerken
Binnen de acht mondiale deel-regio’s
(zie kader) van de WACC wordt
gewerkt aan specifiek regio-gerelateerde communicatietrajecten met
inzet van aanvullende middelen uit
het WACC-netwerk.
Praxedis Bouwman is voorstander van
het zo divers en ruim mogelijk inzetten van mensen, middelen en kennis.
‘We hoeven het wiel immers niet
steeds opnieuw uit te vinden. Netwerken is daarbij een probaat middel. Het
koppelen van verbindingen aan groelkkwartaal

tere verbanden levert de juiste mensen
op de goede plek’. Onlangs was ze in
St. Petersburg in het kader van de
profilering binnen de Lutherse kerk in
Rusland. ‘De aansluiting op de maatschappij verloopt daar moeizaam, de
onderhandelingen zijn nog stroef en
de orthodoxie houdt zich afzijdig. Om
helder te maken wat de Lutherse kerken hun gemeente kunnen bieden, is
gewerkt aan de opzet van nieuwsbrieven aan de gemeente en de ontwikkeling van een kerkblad.’ Communicatie
in oervorm, maar hoe en door wie?
Daarvoor gingen kerk- en gemeenteleden op cursus bij een trainer die snel
beschikbaar was via het Duitse WACCnetwerk.

je hoe doelen elkaar bereiken. De
films, gerelateerd aan christelijk/maatschappelijke betrokkenheid, werden
gezamenlijk bekeken en dienden
tevens een educatief doel.’ Het juryrapport roemde de getoonde betrokkenheid bij de manier waarop wij vandaag - in Europa leven en zag
daarin een positief teken voor de toekomst van religieus gebaseerde uitzendingen en programmeringen.
De NCRV-inzending ‘Words of wisdom’ ontving een eervolle vermelding,
een extra prijs ging naar de IKONinzending ‘Faith, Sex and
Hope(lessness)’

Communicatie is vrede

In mei 2007 organiseerde de Europese
WACC-afdeling het televisiefilmfestival dat eens in de drie jaar plaatsvindt
in samenwerking met SIGNIS (World
Catholic Association for Communication) met meer dan 70 deelnemers.
‘Een zwaartepunt in de netwerkbetekenis’, zegt Bouwman, ‘want hierin zie

Communicatie is een proces dat zowel
ten goede als ten kwade kan worden
ingezet. In gunstige zin is het een
vruchtbare bodem voor dialoog - in
de letterlijke betekenis van ‘communicare’. Daarvoor zijn de persoonlijke
verhalen essentieel. Het verwerven
van publieke aandacht voor de levens,
dromen en noden van mensen bete-
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kent: luisteren naar de verhalen van
die ander en het (kunnen) delen van
elkaars mening en overtuiging. Niet
vanuit ‘wij’ en ‘zij’ opgelegd, maar
van binnenuit.
In het op gang brengen van (sociale)
veranderingen centreert de WACC zich
op grote thema’s als: de kloof tussen
arm en rijk, gender, jongeren, oorspronkelijke bevolking, HIV, vrede. Zo
was het thema van de laatste Europese-regio-bijeenkomst (april 2008):
communicatie is vrede. ‘Een hoog

ideaal ja’, beaamt Bouwman, ‘maar de
gedachten uit zoveel verschillende
invalshoeken zijn inspirerend. Prikkelend ook, in verband met bijvoorbeeld
de fundamentalistische visie, waarbij
de beoogde dialoog juist in gevaar
dreigt te komen.’ Als communicatie
vrede betekent, moeten de principes
worden vastgesteld over gelijkheid,
toegankelijkheid en dialoog die leiden
naar vreedzame oplossingen en handelingen. In dat opzicht, zo was de
conclusie van de deelnemers, is vrede

communiceren vrede bewerkstelligen.
Het Europese congres ‘Communicatie
is vrede’ was tevens een voorbereiding
op de 4e internationale WACC-conferentie in oktober, met hetzelfde thema
en komen de resultaten van de regionale bijeenkomsten aan de orde. Desmund Tutu zal bij het congres aanwezig zijn en spreken over de rol van de
media wereldwijd in de verslaggeving
over geweld en verzoening.

tie is een minisymposium verbonden.
Sprekers, naast ds. W. van Beek, zijn:
prof.dr. W. Balke over Calvijn en de
doop, en ds.J.H. Uytenbogaardt over
liturgische aspecten en de huidige
discussie over doopbevestiging.
Organist Jeroen de Haan speelt enige
bewerkingen van Luthers dooplied
(gezang 165).
Informatie en aanmelding:
tel. (0172) 61 70 62) of per mail:
wim.van.beek@casema.nl

aandragen en buigt zich over de
opbouw van het boek.
Evert Jonker, hoogleraar praktische
theologie te Kampen, is redactievoorzitter, Pieter Endedijk werd al eerder
benoemd tot coördinator van het
project en door de Generale Synode
van de Protestantse Kerk voor dit
werk beroepen als predikant met een
bijzondere opdracht. De redactie
wordt verder gevormd door de voorzitters van de werkgroepen en twee
bestuursleden en zal zich laten bijstaan door een aantal adviseurs.
De eindverantwoordelijkheid van
het project ligt bij het bestuur van
de Interkerkelijke Stichting voor het
Kerklied.

Alma Evenhuis

berichten
Luther over de doop
Onder de titel ‘Eens
gegeven, blijft gegeven’
verschijnt begin juni
een boek met teksten
van Maarten Luther
over de doop. Een aantal teksten was nog niet
eerder in het Nederlandse vertaald. De
uitgave laat zien dat
Luther de doop belangrijk vond voor het
dagelijks leven. De mens mag steeds
weer een beroep doen op Gods rechtvaardigend ‘ja’ dat in de doop gegeven is. Daarmee nam Luther afscheid
van de middeleeuwse theologie,
waarin de doopgenade slechts tijdelijk werkt. Ook maakte zijn visie de
aflaathandel overbodig, omdat in de
doop blijvende vergeving wordt
geschonken. De latere Luther zette
zich ook af tegen allerlei Doperse
stromingen, die de menselijke keuze
teveel centraal stelden.
Luthers visie blijkt verrassend actueel
te zijn voor de ‘gevestigde’ kerken en
voor stromingen die op zoek zijn
naar nieuwe geloofsvormen. De teksten over de doop, geschreven tussen
1519 en 1541, werden vertaald door
Wim van Beek, predikant van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Woerden. Alle teksten werden ingeleid en uitgebreid toegelicht.
‘Eens gegeven, blijft gegeven’ is een
uitgave van Kok ten Have en zal op
5 juni gepresenteerd worden in de
schuilkerk van de lutherse gemeente
in Woerden, Jan de Bakkerstraat 11.
Aanvang 14.30 uur. Aan de presentaelkkwartaal

Nieuw liedboek in de
maak
Met de installatie van een redactie en
acht redactionele werkgroepen is
begin mei het werk aan het nieuwe
liedboek van start gegaan. Ruim zestig theologen, musici, taalkundigen
en liturgisten, geselecteerd uit een
dubbel zo groot aantal belangstellenden, gaan zich vanaf dat moment
wijden aan de samenstelling van het
boek. Zij zijn gekozen op grond van
hun deskundigheden en uit de
breedte van de deelnemende kerken
en zelfs daarbuiten.

Deelredacties
Het werk wordt gedaan in deelredacties. Die hebben de volgende onderwerpen: psalmen, de revisie van de
huidige gezangen, nieuwe liederen
van eigen bodem, materiaal uit het
buitenland, kinder-, jeugd- en tienerliederen, liturgica, overige zangvormen en meditatieve teksten. De
redactie draagt zorg voor de afstemming tussen de werkgroepen, toetst
het materiaal dat de werkgroepen
juni 2008

Deelnemende kerken
Vorig jaar ontving de stichting van
de deelnemende kerken de opdracht
voor het project. De generale synode
van de Protestantse Kerk besloot
daartoe met algemene stemmen,
nadat de andere deelnemende kerken
(de Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
de Remonstrantse Broederschap en de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB) haar al waren voorgegaan.
Later besloten ook de Nederlands
Gereformeerde Kerken toe te treden
tot de stichting.

Supervisoren en klankbordgroepen
De mensen die straks uit het nieuwe
liedboek zullen gaan zingen zijn niet
vergeten in de opzet van het traject.
Supervisoren en klankbordgroepen,
aan te wijzen door de deelnemende
kerken, zullen de resultaten van het
redactionele werk van commentaar
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Eerste ronde Retourtje
Water feestelijk afgesloten
Zo’n 250 kinderen presenteerden eind mei onder meer
hun eigen ‘watergedrag’ in de Oude Lutherse kerk aan
het Spui in Amsterdam. Dat was meteen de afsluiting
van de eerste ronde van Retourtje Water.

R

etourtje Water is een hoofdhart-handen milieuproject
voor basisscholen en wordt
georganiseerd door Waternet, het
Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum en de Lutherse Diaconie
in Amsterdam.
Gedurende het afgelopen schooljaar
onderzochten de kinderen water in de
buurt van de school, namen ze het
eigen waterverbruik onder de loep en
vergeleken ze dat met het drinkwaterverbruik van kinderen in Bolivia. Ook
gingen de scholen op excursie naar
de waterzuivering in Middelpolder.
Tijdens de feestelijke afsluiting presenteerden de kinderen van de deelnemende scholen van alles over water.
De jury onder leiding van Ajouad el
Miloudi, presentator van AT5’s Basta,
was getuige van een waterrap, een
ontroerend gedicht, een waterspel,
liederen en creatieve collages. Een van
de scholen voerde het ABC op met de
T van ‘Toiletpapier, dat wordt in het

water gezeefd, gebruik dus niet teveel,
want dat is onbeleefd’. De jury had het
er zwaar mee, maar uiteindelijk werd
basisschool De Horizon uit Osdorp de
winnaar. De kinderen van deze school
hadden zelf een ‘live’-videoverslag
gemaakt van watergebruik in de Derde
Wereld en in Nederland. De winnende
school ontving de Retourtje Water
Wisselbokaal en voor de hele klas een
schoolreisje met de Fluisterboot over
het Naardermeer.

Adviezen
Floortje (9) van de Willem van Boeijenschool deed ook mee en onder-

zocht met haar klas het water in het
Vondelpark: ‘Als ik minister-president
was dan mochten de mensen niet te
lang meer douchen’. Jaleeza (11): ‘Bij
ons draai je de kraan open en je hebt
schoon water. In andere landen moeten de mensen ver naar water lopen
en daar is het water vaak vies’. En
Jasper (11): ‘Als ik minister-president
zou zijn dan zou ik politie bij alle
grachten zetten die kijken of mensen
niets in de grachten gooien, maar….
dan heb je wel veel politie nodig’.
Juf Nadine: ‘De kinderen zijn echt
bewust geworden van hun watergebruik en hoe ze water kunnen
besparen. Ze hebben het in de klas
over douchen en dat de kraan dicht
moet’.
Moeder Joyce: ‘Het uitje naar de
waterzuivering heeft veel indruk
gemaakt op de kinderen’.
Retourtje Water begint in september
met een tweede ronde.

Feestelijke afsluiting in de Spuikerk (Foto: Leo van der Sluis)
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voorzien. Via nieuwsbrieven en het
internet zal elke belangstellende het
project kunnen volgen. Het boek
moet in 2012 verschijnen.
Tijdens de laatste lutherse synodevergadering ontstond enige discussie
over het vormen van een aparte
lutherse klankbordgroep of juist op
inhoud een lutherse bijdrage leveren.
De lutheranen wachten even af welke
wisselwerking er zal ontstaan en
kijken dan hoe te handelen.
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Wereldwijde ontwikkelingsprojecten: ‘lutheranen kunnen
ruimte geven’
‘Ik voel me thuis bij de lutheranen, de Lutherse
Wereldfederatie is een ‘rijke’ organisatie om voor te
werken’, stelt Jaap Schep in zijn werkkamer in Geneve.
De secretaris voor projectimplementatie en – monitoring bij de afdeling Missie en Ontwikkeling van de
Lutherse Wereldfederatie (LWF), van gereformeerde
huize, bedoelt daarmee niet het geld, maar de morele
rijkdom. Hij vindt het heerlijk om professioneel midden in het krachtenveld van donoren en ontvangers te
zitten. In deze baan bundelt hij eerdere ervaringen bij
onder meer ICCO en de Solomon Islands.

N

a een studie politicologie
inclusief internationale economische betrekkingen en ontwikkelingen met als specialisatie
Indonesië, startte Schep bij ICCO, de
interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Zeven jaar
was hij veel op reis, lang weg. Het
werd wat rustiger toen hij terecht
kwam op de Solomon Islands als
ontwikkelingsadviseur. Voor de Verenigde Kerk (van Papua Nieuw Guinea en de Solomons) deed hij zeven
jaar lang veldervaring op in projectplanning en uitvoering. Sinds hij in
1999 de overstap maakte naar de
LWF woont en werkt hij in Genève.
De afdeling Missie en Ontwikkeling
(DMD in LWF termen) werkt vooral
met projecten op het gebied van de
versterking van de gemeenschap op
basis van missie.

Kwaliteit
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Alle projecten van de afdeling DMD
passeren Scheps bureau, waar nog
drie mensen werken. De LWF heeft
als organisatie geen geld. Het is een
federatie waarin alle lidmaatschapkerken participeren. Als een bepaalde
kerk of samenwerking van kerken
met een projectaanvraag komen,
wordt die aanvraag eerst op haalbaarheid bekeken. Indien goedgekeurd, kloppen acquisiteurs van de
LWF met de projectaanvraag aan bij
de donorkerken binnen de LWF voor
financiële ondersteuning. Voor beide
partijen, zowel donor als ontvanger,
is het prettig om voortgang en resultaten van de projecten in de gaten te
houden. Schep: ‘Een donor identificeert zich vaak met het project, heeft
verwachtingen. Dat kan soms botsen
met de inspanningen of ideeën van

de ontvanger.’ Op allerlei manieren
worden de projecten die wereldwijd
voor langere of kortere termijn in
uitvoering zijn, financieel, inhoudelijk en op het criterium van impact
in de gaten gehouden. Schep en zijn
mensen zijn verantwoordelijk voor
het controleren van de kwaliteit.
Naast de bemiddeling tussen donor
en ontvanger op basis van de voortgang, is er nog een ander doel.
Namelijk dat de lutherse kerken toegang houden tot ontwikkelingsfondsen. Met andere woorden niet alleen
in aanmerking komen voor kleine
subsidies, maar ook professioneel en
structureel opgenomen worden in
grote fondsen.
Schep heeft in de praktijk van de
Solomon Islands aan den lijve ondervonden hoe projectmedewerkers
voorbij kunnen gaan aan kerkleiders,
hoe het is om vanuit een kerkelijke
organisatie in contact te komen met
mensen en niet de juiste snaar kunnen vinden, hoe vorm gegeven kan
worden aan identiteit in het kader
van het mandaat dat je hebt: ‘Ik weet
wat het betekent om overruled te
worden door donors.’

Inclusief
Inclusiviteit is het hoofdthema van
alle projecten die door bemiddeling
van de LWF tot stand komen. Projecten moeten altijd een groep baten,
zijn humanitaire projecten. De neerslag is bedoeld voor mensen in een
gemeenschap, waarbij niet per se
iedereen kerkelijk moet zijn. Schep:
‘Je moet als het ware op de grond
gaan zitten in de uitvoering van projecten. Achter de computer vandaan.’

Vorming
Het hoofdthema inclusiviteit is een
grote uitdaging. Het betekent dat
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projecten zo vorm worden gegeven
dat de effecten zich als cirkels uit
kunnen breiden. ‘We doen veel vorming, theologisch onderwijs en
evangelisatie. Dat klinkt wellicht
wat oubollig, maar in veel andere
regio’s is evangelisatie een belangrijk thema’, aldus Schep. ‘Het levert
vaak de eerste spanning op tussen
donoren en ontvanger. Donororganisaties stellen vaak als voorwaarde
geen evangelisatie te willen. Maar
in het zuiden van de wereld is de
interesse voor evangelisatie juist
groot. Neem Sierra Leone, vanuit de
basis komt daar de roep om evangelisatie, er ontstaan daar hele primitieve kerken die het broodnodig
hebben om salarissen van een pastor te kunnen betalen.’
Om effect te maximaliseren zijn in
een generiek model ‘capacity building workshops’ opgezet. Om kerken
te versterken in hun missie, om hen
te helpen om te gaan met lokale,
regionale, nationale en wereldwijde
thema’s. Met nauwkeurige planning,
uitvoering en rapportage is het
mogelijk om dergelijke programma’s
steeds verder te ontwikkelingen.
Inmiddels zijn er zeventien gegeven.
Met het steeds betrekken van de
participanten, het doorontwikkelen
is het op een gegeven moment
mogelijk om van dergelijke opbouwworkshops een proces te maken.
Waarbij uiteraard altijd ruimte is
voor lokale omstandigheden.

De Nederlander Jaap Schep werkt bij de LWF als secretaris voor projectimplementatie en – monitoring: ‘Projecten moeten een inclusief karakter
hebben’ en hij betiteld lutheranen als rijk: ‘ze kunnen ruimte geven’.

De LWF heeft wereldwijd een intensieve HIV-Aids campagne. In 2002
werd een groot programma gelanceerd dat zich in eerste instantie
vooral richtte op leiderschap. Het was
hard nodig dat lutherse kerken open
en publiekelijk de discussie over HIVAids aan konden gaan en actief zouden zijn binnen de gemeenschappen
op dit gebied. Na drie jaar bleek dat
steeds meer kerken actief betrokken
zijn bij de voorspraak omtrent aids,
fobieën rondom condoomgebruik zijn

afgenomen en de effecten van aids
worden beter onder ogen gezien.
Beste indicator om effect te meten is
of kerken HIV-aids nog steeds zien
als van ‘hen’, of juist van ‘ons’. Een
HIV-aids-competente kerk heeft een
grondig theologisch besef van het
probleem, hebben kennis van preventie, hebben beleid en expertise en
verzekeren zich ervan dat iedereen in
de omgeving op de hoogte is van de
veranderende houding ten opzicht
van HIV-aids.
Recent is een HIV-aids handboek
uitgebracht met onder meer feiten,
tips voor zorg, gebeden, Bijbelse teksten en exegese voor voorbereiding
van preken. Het boek is inmiddels
vertaald in een aantal talen zoals
Swahili, Zulu, Pigeon, Georgisch, Ests

en Russisch en in de context van de
vertalingen gebracht. Jaap Schep
wordt nu heel enthousiast: ‘Het boek
is inmiddels inzet van veel samenwerking met Anglicanen en met de
WARC (Wereldverband van Gereformeerde Kerken). Het project voldoet
fantastisch aan alle doelstellingen
van de LWF, het heeft effect in eigen
kring, in oecumenische en daarbuiten. We hebben in de samenwerking
met anderen van een wereldwijd
fonds een behoorlijk bedrag geld
gekregen.’
‘Kijk, dat is nou het mooie en het
rijke van lutheranen, die kunnen dat:
delen. Lutheranen hebben de capaciteiten om ruimte te geven.’
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HIV en Aids

Praxedis Bouwman
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