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n het noordoosten van Duitsland 
bogen in september Europese 
lutherse kerkleiders zich over een 

volle agenda: leiderschap, vernieu-
wing van de Lutherse Wereld-federa-
tie (LWF), menselijke seksualiteit en 
bezoeken aan gemeenten van de  
organiserende kerk, de Evangelisch-
Lutherse kerk van Pommern. Eens in 
de drie jaar vindt een dergelijke  
Europese conferentie plaats.  
Wat mij trof was het plotselinge  
inzicht in de enorme migratie binnen 
Europa. De stroom zorgt voor leeg-
loop uit Oost-Europese kerken, terwijl 
met name de kerken in het westen 
van Duitsland de ontvangers zijn;  
als mensen de kerk weten te vinden. 
Want kerk zijn in een niet-religieuze 
context door secularisatie, totalitaire 
regimes én migratie is niet eenvou-
dig. Wat mij nog meer trof was dat 
de conclusie ter conferentie dat de 

I enige manier om met deze migratie 
om te gaan, een manier was van de 
Europese handen ineen slaan.
Waarom ik op deze plek hierover 
schrijf? Misschien wel om door te 
denken dat op die manier 1+1 niet 2 
maar meer is. Dat dat eigenlijk ook 
een visie is die Arjan Plaisier, de 
nieuwe scriba van de Protestantse 
Kerk, heeft voor het geheel van de 
kerk. En u leest het ook in een ver-
slag van het bezoek van de secreta-
ris-generaal van de LWF aan Neder-
land, afgelopen juni. Ach, en het 
nieuws van samenwerking tussen de 
Oost-Gelderse lutherse gemeenten in 
ons eigen land is natuurlijk een uit-
gelezen voorbeeld voor ‘samen  
is meer’. 
Namens de redactie wens ik u  
genoeglijk lezen toe.

Praxedis Bouwman

Ten geleideColofon
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Meditatie

Lege handen

et is binnenkort Hervormingsdag. En eerlijk 
gezegd het ik best wel wat moeite met die dag,  
31 oktober. Niet dat er niets te vieren zou zijn. 

Niet dat het geen belangrijke datum zou zijn. Maar steeds 
meer lijkt het een oefening in zelfrechtvaardiging te wor-
den. Historisch en vervolgens ook theologisch wordt er 
dan uitgelegd wat er is gebeurd en waar het allemaal om 
ging. Er wordt gezocht naar bevestiging. Naar een soort 
legitimatie voor de gebeurtenissen van nu en de gevolgen 
voor het heden. Een bevestiging ook dus voor mijn 
luthers en protestants zijn. En wat er dan bij inschiet is, 
waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Wat dan niet 
meer lukt is het vieren van een feest. Uitgelaten en  
vrolijk, gewoon feest.
Wat zou er zijn, wanneer de reformatie niet had plaats-
gevonden? Als Luther toen niet had doorgezet, maar wan-
neer hij gehoorzaam was geweest aan de keizer? Wanneer 
uiteindelijk zijn vertrouwen in de hervormingskracht van 
de bestaande kerk groter was geweest dan zijn kritiek? Wat 
zou ik dan missen? Welke goede en welke minder goede 
dingen? Wat zou er gebeurd zijn zonder Luther? Was er 
honderd jaar later weer iemand geweest, die zich dermate 
had geërgerd aan de theologie en de macht van de kerk? 
En zou die dan wel hebben doorgezet? Wat zou ik werke-
lijk missen zonder reformatie? En waar zou ik wellicht ook 
blij over zijn? Wat was ons bespaard gebleven?

Maar bij dit alles komt ook de vraag boven, welke rol God 
eigenlijk bij de reformatie gespeeld heeft. Waar gaat het 
werkelijk om in de reformatie?, zou je ook kunnen vra-
gen. En dan komen als hoofdthema’s naar boven de zoek-
tocht naar het doel van het leven en de vrede en zaligheid 
voor het geweten. Pas in tweede instantie gaat het om de 
vele leuke dingen als ontwikkeling van de taal, stichting 
van universiteiten en scholen, afschaffing van het celi-
baat, uitvinding van de pastorie, gewetensvrijheid, veran-
dering van de relatie tussen staat en kerk en wellicht nog 
veel meer.

Het gaat om de kracht van het geloof. En daarbij om de 
nieuwe kleur en de nieuwe toon, die door de reformatie 
ingang vindt in het geloof. Of die weer terugkeren door de 

reformatie. Het zal veel minder een nieuw feit zijn, dan een 
vernieuwing van iets, wat steeds verloren dreigt te gaan.
Wanneer ik de twee verzen uit de brief aan de Fillippenzen 
dan weer even laat klinken hoor ik aan de ene kant een 
onrust, een onstilbaar verlangen naar vriendschap met 
God. En aan de andere kant een bijzondere rust, een inner-
lijke gelatenheid, een vast vertrouwen, dat God mij zal 
ontmoeten. Dat hij mij zal zien in mijn leed en in mijn 
pijn. Dat hij bij mij zal zijn om de angst van me af te 
nemen en het verlangen te stillen.
In deze tweeklank, in dit heldere contrast is geen afgren-
zing aan de orde. Geen angstvallig staren op de grenzen 
van de confessies. In dit geloof sta je niet vanuit je eigen 
inspanning, niet uit angst of drukte. Hier doe je niet zelf 
iets aan. Maar hier sta je zo als je bent. Met lege handen. 
Dat beeld past zo veel beter, dan de drukke zoektocht naar 
de juiste weg en het juiste geloof.
Lege handen, die geopend zijn om gevuld te worden. Lege 
handen die gevuld willen worden.
Hoe worden mijn handen leeg, hoe blijven mijn handen 
leeg – voor het feest van Hervormingsdag?

Detlef Bohlken

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij 
u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen 
als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. (Fillippenzen 2: 12-13) 

H
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ndersteuning áán en verster-
king ván elkaar zijn essentiële 
elementen in de vormgeving 

van deze samenwerking, waarmee 
een fundament wordt gelegd voor het 
eigen stemgeluid binnen de lutherse 
traditie. De partners zijn en blijven 
drie zelfstandige gemeenten met een 
eigen predikant, kerk en gemeente.
Niet omdat het moést of vanwege een 
dreigend ‘kopje onder’. Wel vanuit de 
vanuit de behoefte nieuw elan te 
geven aan gemeenschappelijke ge-
loofsbeleving. ‘Dat elan, of liever: het 
hervinden ervan, zochten we eerst bij 
onszelf, in de eigen gemeente’, zegt 
de Arnhemse lutherse predikant Klaas 
Touwen, ‘maar snel bleek dat zoiets 
veel effectiever is door in een net-
werk te staan. Het gaat ons nu goed, 
maar dat verplicht je tevens naar de 
toekomst te kijken. Liefst samen met 
andere gelijkdenkenden.’
Klaas Touwen is één van de aanjagers 
van het samenwerkingsverband en 
werd onder meer geïnspireerd door 
kleine samenwerkingsvormen in de 
eigen stad. Zo werd de Protestantse 
gemeente Arnhem, waarmee ten tijde 
van Hans Mudde regelmatig geza-
menlijke zangdiensten plaatsvonden, 
benaderd. Maar een intensiever con-
tact zat er niet in. Ook met de nabu-
rige oudkatholieke parochie werden 
ze het niet eens, ondanks de enthou-
siaste pastor; de kerkenraad was vóór 
want ‘wij zijn dan protestant, maar 

De Evangelisch-Lutherse Gemeenten Apeldoorn,  

Arnhem en Zutphen bundelen hun krachten in een 

intensief, formeel samenwerkingsverband met ingang 

van 1 januari 2009. Belangrijke drijfveer: hun wens 

om het eigen geluid van de Lutherse confessie binnen 

de Protestantse Kerk blijvend te laten doorklinken.

wel van katholieke snit’. Met de nabije 
gemeente Roozendaal, met het onuit-
wisbare stempel van Willem Barnard, 
en de Evangelische Broedergemeente 
zijn goede banden, maar onvoldoende 
voor verdere intensivering.
In dit aftasten van mogelijkheden 
werd duidelijker wat men zocht en 
vooral: wat niet. Touwen: ‘Wij willen 
geen kerk van het midden zijn, niet 
dat benauwde ‘behoud van identiteit’ 
maar juist die identiteit ontwikkelen 
en ten dienste stellen van Luthera-
nen. Dat we klein zijn impliceert niet 
dat je dan ook niet meer te zien of 
horen bent. Op muzikaal, diaconaal 
of jeugdwerkgebied wás er al van 
alles, het nieuwe elan in de ontwik-
keling en uitbreiding daarvan kreeg 

Samenwerking Apeldoorn-
Arnhem-Zutphen

O

vorm in de contacten met partners 
buiten de stadsgrens.’

Regionaal netwerk
Zo groeide een wederzijdse herken-
ning met Apeldoorn en Zutphen. 
Met Apeldoorn bestond al een muzi-
kaal contact (de Arnhemse cantorij 
wordt versterkt door Apeldoornse 
leden) en met Zutphen werd samen-
gewerkt in het jeugdwerk en diaco-
nale projecten.
Een belangrijk uitgangspunt voor 
samenwerking was het overeind hou-
den van de (eigen) gemeenten. Niet: 
hoe overleven we als klein clubje, 
maar: wat zijn onze krachten en hoe 
brengen we die samen? Samen waar 
en wanneer het kan, maar met be-
houd van de eigen zelfstandigheid. 
De drie kerkenraden kwamen bijeen 
onder voorzitterschap van Reind  
Loggen, synodelid, die als adviseur 
een coördinerende en verbindende 
functie had. ‘Het ging vooral niet om 
iets ‘van boven of elders’ opgelegd te 
krijgen, maar om te zien hoe moge-
lijkheden en wensen – vanuit een 
volkomen vrijwillig uitgangspunt 
– geconcretiseerd konden worden.  
Cruciaal hierbij was dat de kerken-
raden zélf het uiteindelijke besluit 
namen. In hun eigen tempo.’  
  

Reind Loggen.
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Juridisch-formeel en bestuurlijk
Om te beginnen werd de predikants-
formatie veilig gesteld. Zutphen 
(klein, maar sterk) mag met eenvijfde 
formatieplaats niet beroepen. Maar 
samen met Arnhem (0.6 fte) en Apel-
doorn (0.5 fte) komt de formatie op 
een vaste 1.3 betrekking. Omdat 
sprake is van een combinatievorming 
van gemeenten stuitte men in de 
kerkorde op artikel 15, lid 1 van  
ordinantie 2, waarin staat dat twee of 
meer gemeenten een combinatie van 
gemeenten kunnen vormen. In een 
combinatie van gemeenten is de pre-
dikant verbonden aan de gemeenten 
gezamenlijk. ‘Fijn’, zegt Reind Log-
gen, ‘maar wij wilden meer dan al-
leen predikanten verbinden. Daarom 
hebben we het beleids- en werkplan 
van de combinatie niet opgenomen 
in de samenwerkingsovereenkomst. 
Als basis van de samenwerking is die 
overeenkomst, die voor lange tijd 
vaststaat, het hoofddocument. Daar-
naast worden beleids- en werkplan-
nen – die elk van de drie apart maakt 
- jaarlijks aangepast.’ 
De afzonderlijke gemeenten behoren 
tot drie verschillende classes; de for-
matie echter tot één. Gekozen is voor 
de classis van Zutphen, maar ieder 
blijft de oorspronkelijke, lokale classis 
bezoeken, om uitdrukking te geven 
aan de plaatselijke verbondenheid.

Financiën
‘We wilden voorkomen dat de combi-
natievorming gezien zou kunnen 
worden als een middel om financieel 
gewin te halen’, vervolgt Loggen. 
‘Daarom hebben we het financiële 
aspect pas laat ingebracht. Over geld 
moet je het niet hébben, het gaat om 
inhoud overdragen.’
Klaas Touwen: ‘We hebben weinig 
geld, maar besluiten dat we geen 
financiële problemen hebben. We 
gaan dus niet oppotten omdat het 
ooit wel eens mis kan gaan, maar  
we gaan interen op eigen vermogen 
zodat we NU zinvol en inspirerend 
bezig kunnen zijn.’ 
Zo treedt dus in Arnhem de cantorij 
elke zondag aan onder professionele 
leiding. Er is tevens een jeugd-cantrix 
aangetrokken. ‘Juist als je dat graag 
wilt lukt het gewoon! Denk niet in 
termen van schaarste, maar ga uit 
van de overvloed Gods. Mensen ko-
men ‘vanzelf’, de cantorij levert weer 

Klaas Touwen.

De samenwerking van de drie gemeenten zal vooral tot uiting komen in:
-  verdere uitbouw van het catechisatieproject Witte Zwanen (Arnhem en  

Zutphen zijn hierin al actief);
- uitvoering van het kindernevendiensten-project;
- uitvoering en van een huisliturgie-project (Arnhem is hiermee al bezig);
-  verdere uitbouw van al opgebouwde contacten met Stichting Exodus  

(ter begeleiding en ondersteuning van ex-gedetineerden);
- vieringen rond specifieke dagen (zoals Aswoensdag, Hemelvaart);
-  verdere diaconale uitbouw van het contact met de Poolse gemeente  

Dzialdowo (Zutphen is hierin al actief);
-  verdieping van communicatie tussen de respectievelijke gemeenteleden;
Op 16 november zal de eerste gemeenschappelijke dienst plaatsvinden in de 
Lutherse kerk te Arnhem.

Concrete punten van samenwerking

nieuwe kerkleden op.’ Ook het feit dat 
de drie vanuit een gezonde positie tot 
samenwerking komen is van belang. 
Loggen: ‘Nú is het niet te laat, de 
bijdragen zijn naar draagkracht en je 
ziet waar je elkaar inspireert en aan-
voelt.’ Dat is ook de tip van Touwen 
en Loggen aan gemeenten met de-
zelfde plannen: doé het, wacht niet 
tot je niet meer zelf kunt kiezen.

1+1+1= meer dan 4
‘Synergie’ mag dan een bedrijfscliché 
zijn, in het Apeldoorn-Arnhem-Zut-
phen-verband is het aan de orde.  
De drie dragende gemeenten vonden 
elkaar in theologische, pastorale, 
oecumenisch-missionaire eensgezind-

heid en brengen die professioneel 
bijeen in een gemeenschappelijke 
missie: geloofs- en gemeenschapszin 
bieden, door middel van gezamen-
lijke, elkaar aanvullende activiteiten 
en projecten. Waarin het vieren cen-
traal staat en je samen zoveel meer 
bent dan één. Ieder met eigen verant-
woordelijkheid en vrijheid. Kan het 
lutherser? 
Een bejaard echtpaar van de Evange-
lisch-Lutherse Gemeente Zutphen 
reageerde ontroerd op de ontwikke-
ling: ‘Nu kunnen we toch sterven in 
onze eigen kerk’.

Alma Evenhuis
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IJda de Mol-Buizert, Wim  Bot en  
Bart Bosmans (foto: Alma Evenhuis)

at ráákt, ja, zo beamen predi-
kant, preses en scriba, maar 
het was onvermijdelijk. Tege-

lijk zijn ze tevreden over de manier 
waarop het fusietraject zich heeft 
voltrokken. Geen ‘Weespse toestan-
den’ maar in rustige en open dialoog 
waarin de fusiepartners elkaar in hun 
waarde lieten.

Onvermijdelijk
In de ruime consistorie van de Drie-
koningenkapel vertellen dominee 
IJda de Mol-Buizert, preses Bart 
Bosmans en scriba Wim Bot over 
oorzaak en gevolg. ‘Eigenlijk is het 
simpel’, zegt Bosmans, ‘we gingen 
financieel zo achteruit dat het niet 
verder kon. Een paar jaar geleden 
waren er nog zo’n tachtig leden, nu 
nog maar vijftig waarvan het meren-
deel in de leeftijd 70+.’ Ook het trou-
we kostersechtpaar raakte zo op leef-
tijd dat anderen hun taken moesten 
overnemen. Vorig jaar is de cantorij 
gestopt, de ooit zo bloeiende dames-
krans en herenclub hielden wegens 
oplopende leeftijd en bij gebrek aan 
nieuwe belangstelling op te bestaan 
en de jeugd bleef weg. IJda de Mol: 
‘In de elf jaar dat ik hier sta, heb ik 
drie keer een kind gedoopt en drie  
relaties gezegend’. De kapel, met 

onder meer fraaie gebrandschilderde 
ramen (gebouwd rond 1500 en sinds 
1763 luthers bezit) heeft een warme, 
lutherse uitstraling. ‘Het onderhoud 
had altijd grote prioriteit bij ons’, 
aldus Wim Bot, ‘je mag zo’n gebouw 
niet verwaarlozen. Daar zijn we trots 
op, we hebben het niet laten ver-
loederen en het is veilig. Maar ook 
daarvoor is geen geld meer.’ De kapel 
wordt bij de fusie overgedragen aan 
de Protestantse Gemeente Doetin-
chem (PGD). De commissie is tevre-
den over het feit dat er geen lijken 
in de kast zitten; de protestantse 
gemeente wordt niet met een schuld 
van de lutheranen opgescheept.

Koerswijziging 
Als zelfstandige Lutherse gemeente 
(sinds 1762) ‘bedient’ Doetinchem  
eigenlijk de hele Achterhoek. Toch 
zijn de meeste leden afkomstig uit 
Doetinchem en omgeving. Enige 
jaren geleden werd de lutherse ge-
meente Enschede als huisgemeente 
(dus zonder eigen verantwoorde-
lijkheid) hieraan toegevoegd; IJda 
de Mol is daar ook voorganger en 
pastoraal betrokken. Je zou denken 
dat in zo’n groot gebied toch wel 
een groepje lutheranen bereid zou 
zijn om de handen ineen te slaan. 

‘Natuurlijk leek dat de meest voor de 
hand liggende oplossing; die hebben 
we ook onderzocht’, aldus het drietal. 
Regionaal contact werd gezocht met 
onder meer Doesburg en Zutphen, 
met als idee een streekgemeente te 
ontwikkelen. Uiteindelijk bleek geen 
van beide te voelen voor regiovor-
ming. ‘Probleem: wat doe je met drie 
kerkgebouwen, bezittingen en predi-
kanten? Daar kwamen we niet uit’, 
zegt Bosmans. Ook het exploiteren 
van de kapel voor andere activitei-
ten werd bekeken, maar bleek niet 
haalbaar. Want wie moet het doen? 
Er zijn slechts enkele actieve kerken-
raadsleden (de rest is te oud) die ook 
hun gewone werk hebben. Een leden-
werving was evenmin een optie. Wim 
Bot: ‘Als we het aantal konden ver-
driedubbelen waren we uit de zorg, 
maar zie ze maar te krijgen. En weer: 
wie moest die kar trekken?’ Ook de 
synodale commissie (het dagelijks be-
stuur van lutherse synode), waarmee 
de noodzaak tot fuseren in april 2004 
voor het eerst werd besproken, advi-
seerde de gemeente bij elkaar te hou-
den en gaf daarvoor suggesties. Maar 
het was in feite al te laat, het kritieke 
punt was overschreden. De commissie 
denkt dat het probleem niet tijdig is 
onderkend. Bosmans: ‘Toen eenmaal 
duidelijk was welke koers we zouden 
varen, waren de ideeën van Ilona 
Fritz en Wim Littel ons tot morele 
steun hoor. Ze toonden veel betrok-
kenheid.’

D

Doetinchem stopt als 
zelfstandige gemeente
Dat Lutherse gemeenten in hun bestaan bedreigd 

worden is niet nieuw. Hier en daar leidt het tot 

(andere) samenwerkingsverbanden binnen dezelfde 

bloedgroep. Als dat niet lukt, lijkt een fusie de enige 

optie, zoals in Doetinchem. Op 31 oktober(!) zal de 

Evangelisch-Lutherse gemeente opgaan in de  

Protestantse Gemeente Doetinchem van de naburige 

Catharinakerk.
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Muis gaat met olifant
De keus voor de fusiepartner was 
niet eens een ingewikkelde: met de 
buren van de Catharinakerk (PGD) 
was al een goed contact. Theologisch 
en liturgisch konden ze wel door één 
deur en de onderhandelingen verlie-
pen in een goede en open sfeer. Wim 
Bot: ‘We hebben nooit het gevoel 
gehad dat ze ons niet serieus namen, 
qua formaat is de PGD weliswaar een 
olifant maar eentje die z’n poten be-
hoedzaam neerzet. Als ‘muis’ konden 
wij daar gewoon doorheen bewegen. 
En voelden ons welkom.’ Niettemin 
is de PGD eigenlijk heel goed af met 
deze ‘deal’. Ze krijgt er immers, naast 
een aantal nieuwe bijdragende leden, 
ook zomaar een kapel bij. ‘Ja, dat is 
beter dan dat die naar een horeca-
exploitant gaat, of in een bouwval 
verandert. Overigens is door de ker-
kenraad bedongen dat de kapel de 
komende vijf jaar niet mag worden 
verkocht en uitsluitend wordt  
gebruikt voor liturgische en culturele 
doeleinden’, voegt hij toe. De manier 
waarop de onderhandelingen en uit-
eindelijke besluitvorming verliepen, 
stemt tevreden. En hoewel het besluit 
met pijn in het hart is genomen, geeft 
het ook rust. ‘We deden niets over-
haast en werkten volgens een goed 
stappenplan.’ Dat is tevens hun advies 
aan andere gemeenten met gelijke 
plannen: néém de tijd en maak een 
goed draaiboek. 

Luthers eigene
Maar… het lutherse, dat ‘eigene’, hoe 
moet dát nu? ‘Tja, dat verdwijnt‘, 
zegt Bosmans. Om berustend te ver-
volgen: ‘dat lijkt schokkend, en is het 
ook, maar om vast te wennen aan het 
idee was er elke eerste zondag van de 
maand een gezamenlijke dienst in de 
Catharinakerk, waaraan de lutherse 
dominee ook deel nam. Het plan is 

om ná de fusie daar zo’n vier keer per 
jaar een Lutherse dienst te houden 
met dominee De Mol.’
En de gemeente? Hoewel in aantal 
afnemend en in leeftijd oplopend – 
voor haar moet dit besluit toch ook 
een dreun zijn? Dat wagen de drie te 
betwijfelen. Er brak geen opstand uit 
na de bekendmaking van het fusie-
besluit, evenmin werd de kerkenraad 
teruggefloten. Er was meer een soort 
gelatenheid. Bot: ‘Van de mogelijk-
heid om te reageren op de gezette 
stappen maakte vrijwel niemand ge-
bruik. Daaruit concludeerden we dat 
de gemeente doordrongen was van de 
onontkoombaarheid van het besluit.’
Door middel van een keuzeformulier 
konden gemeenteleden zich akkoord 
verklaren gaan met overschrijving 
van hun lidmaatschap naar de Catha-
rinawijkgemeente van de PGD (met 
de aantekening ‘luthers’). Bij ‘niet ak-
koord’ gaan was er de keus uit over-
schrijving naar een andere gemeente 
in de Protestantse Kerk, bijvoorbeeld 
een lutherse, ofwel uitschrijving.
De uitkomst leerde dat de meeste 
lutheranen van buiten niet mee gaan 
in de fusie of geheel bedanken. ‘Jam-
mer’, vindt IJda de Mol dat laatste, 
‘want daarmee vervalt ook hun mo-
gelijkheid voor pastorale bijstand. 
Juist omdat het nogal wat ouderen 

betreft, vraag ik me af hoe dat gaat 
als ze komen te overlijden.’ De predi-
kante zal zelf per 1 november gebruik 
maken van de prepensioenregeling. 
Zij blijft als geestelijk verzorger (en 
als gemeentelid) verbonden aan de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente En-
schede, die op haar beurt als huisge-
meente elders onderdak zoekt. 

Om de onderlinge contacten toch in 
stand te houden is de lutherse vrien-
denkring in het leven geroepen die 
eenmaal per maand in de kapel een 
middag zal organiseren, met een ves-
per als afsluiting. Bart Bosmans zal 
als ouderling-kerkrentmeester ‘mee-
gaan’ in de fusie, met als speciale 
opdracht het bouwkundig onderhoud 
van PGD-kerkgebouwen. ‘Ik zie in 
deze functie ook als taken de lutherse 
belangenbehartiging, het contact met 
de lutherse synode en de inzet voor 
het behoud van het luthers erfgoed.’

Alma Evenhuis

Driekoningenkapel 
(foto: Alma Evenhuis)

Kapelraam Driekoningenkapel  
(foto: Alma Evenhuis)

Laatste dienst
In de dienst van 26 oktober nemen 
kerkenraad en gemeente intern 
afscheid van hun predikante.  
De officiële afscheidsdienst is op 
2 november om 14.30 uur. In de 
laatste dienst in de kapel op 9  
november (9.30 uur) is er een korte 
Metten, waarna de kerkschatten  
in gezamenlijkheid naar de Catha-
rinakerk worden overgebracht,  
gevolgd door de eerste officiële 
gezamenlijke dienst (10.00 uur) 
waarin, naast de wijkpredikant 
Klaas Bakker, ook Ilona Fritz  
voorgaat. 

Einde aan sfeer
In de laatste uitgave van De Klepel, het blad van ELG Doetinchem, schrijft 
een regelmatige gast van de gemeente, pastor Jacq van Lent, met warmte 
over zijn bezoeken: ‘Als rooms-katholiek (en emeritus ‘dienaar des woords’) 
mocht deze ‘gasthoorder’, zij het onregelmatig, deelnemen aan activiteiten 
van de lutherse gemeente. Dat deed ik met veel plezier en dito vrucht.’ Hij 
wijdt een passage aan de ontbrekende financiën en vervolgt: ‘Een christe-
lijke gemeente of kerk leeft gelukkig niet in de eerste plaats bij poen. Veel 
kostbaarder is de Boodschap en de navolging van Christus. Dit kenmerkte, 
vind ik, bij jullie de hele omgang met elkaar. De blik ook voor noden van 
allerlei aard. De sfeer. […] Rest mij, jullie allemaal van harte te danken voor 
alles wat jullie mij hebben gegeven. Ik ben erdoor verrijkt en mijn geloof 
(niet tegen de bisschop zeggen) werd verdiept. […]
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it artikel bestaat uit twee  
delen. Een vertaalde inleiding 
van de VELKD (Verenigde 

Evangelisch-Lutherse Kerken in 
Duitsland) over doopgedachtenis. Het 
tweede deel gaat in op de introductie 
van de doopgedachtenis in de luther-
se gemeenschap in Nederland. Er zijn 
wellicht parallellen te trekken binnen 
de hervormde en de gereformeerde 
traditie. Daarnaast geeft het de opzet 
van de meest gebruikte liturgievorm 
van de doopgedachtenis weer.

Het wezen van de doop - VELKD
Geen mens heeft zichzelf het leven 
gegeven. Wij hebben het aan anderen 
te danken, het werd ons geschonken. 
Geen mens kan het leven vanuit 
zichzelf behouden. Wij hebben lucht 
nodig om te ademen, voedsel voor 
het lijf, mensen, waar wij mee leven. 
Wij leven niet vanuit onszelf. Ook 
het leven van een christenmens heeft 
niemand vanuit zichzelf. Ons geloof 
is een geschenk van God.
De blijvende basis voor ons bestaan als 
christen is in de doop vastgelegd, door-
dat deze ons met de gekruisigde en op-

gestane Christus verbindt. In zijn doop 
wordt de individuele mens met het 
onbeperkte ‘Ja’ van de liefde van God 
eenmalig en tastbaar toegesproken.
In het gewone leven van de chris-
tenen speelt de doop niet altijd een 
duidelijk waarneembare rol. De mees-
te mensen kunnen zich hun eigen 
doop niet vanuit de eigen beleving 
herinneren. Daarom is het goed wan-
neer wij de doop en haar betekenis 
steeds weer bewust gedenken. Daarin 
ligt de grote kans ons de geestelijke 
basis van het geloof te herinneren, 
die niet verleden is. Wij dopen in de 
naam van Jezus Christus, die zijn 
tegenwoordigheid heeft beloofd tot 
het einde van de wereld. Als ‘zicht-
baar woord’ van de liefde van God 
is de doop ook nu een sacrament vol 
werkzame kracht.
De doop heeft een basale en onver-
woestbare betekenis. Zij heeft echter 
geen magische werking, maar doelt op 
ons geloof en ons leven als christen. 
Beiden horen onverbrekelijk bij elkaar. 
Maarten Luther heeft het geloof als 
een ‘dagelijks kruipen uit de doop’ be-
schreven en zoals bekend, wanneer hij 

in aanvechting was, ‘ik ben gedoopt’ 
voor zich op tafel geschreven.
Ook wanneer de christelijke tradi-
ties voor sommige mensen vreemd 
geworden zijn is de bereidheid van 
kerkleden, om het eigen kind te  
laten dopen, nog steeds vrij hoog. 
Hoe verschillend de verwachtingen 
van de mensen ook mogen zijn zien 
de meeste mensen hierin een belang-
rijke stap voor de levensweg van hun 
kind onder de bescherming van God 
en in de gemeenschap van de kerk. 
Er ligt een grote missionaire kans in 
de mogelijkheid om ook later steeds 
weer de doop, die voor mensen een 
belangrijke rol speelt, te gedenken.
In onze kerk praktiseren wij uit 
overtuiging de doop aan kleine kin-
deren. Daarom staat de kerk in een 
bijzonder grote verantwoording ten 
opzichte van alle gedoopten. Het is 
een belangrijke mogelijkheid en een 
taak om regelmatig de doopgedachte-
nis te vieren.
Dat kan in de preek gebeuren, waar-
mee de betekenis van de doop steeds 
weer benadrukt zal worden. Ook is 
het goed om de doop te gedenken in 
liturgische vormen in de eredienst. 
Wij herinneren de doop niet alleen  

D

Doopgedachtenis binnen 
de lutherse traditie
Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing stond  

tijdens de najaarsvergadering van de generale synode 

van de Protestantse Kerk op de agenda. De notitie en 

een verslag van de bespreking ervan zijn intussen te 

lezen op www.pkn.nl. 

Juist omdat er de afgelopen tijd veel is gepraat over 

dit onderwerp, is het goed om eens op een rij te zet-

ten hoe er over dopen gedacht wordt binnen de 

lutherse traditie. Dit is zo ook verwoord door de 

lutherse afvaardiging in de generale synode.

De Protestantse Kerk gaf in april 
een kleurig boekje over de doop 
uit, dat nog steeds verkrijgbaar is 
bij de afdeling Brochureverkoop 
van het landelijk dienstencen-
trum, tel. (079) 362 86 28, 
brochureverkoop@pkn.nl
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in gedachten, maar wij vieren de  
gedachtenis.
De doop zelf is een sacrament, dat 
woord en teken verbindt. Daarom 
is het zinvol om ook de gedachte-
nis aan de doop voelbaar te vieren. 
Daarvoor bieden de symbolen van de 
doop goede mogelijkheden. Allereerst 
in het water, en verder in het teken 
van het kruis, de doopkaars, de naam 
en de hand.
De doop is het sacrament, dat alle 
christelijke confessies verbindt. Zij 
heeft daarom een bijzondere oecume-
nische betekenis. Daarom is het een 
goede gelegenheid om de doopge-
dachtenis in oecumenische diensten 
te vieren. Maar ook in de protestantse 
eredienst zullen de gedoopten van 
alle kerken tot gezamenlijke gedach-
tenis worden uitgenodigd. 

Introductie doopgedachtenis  
in Nederland
Met de vereniging van de twee  
lutherse kerken in Nederland in 
1952, de Hersteld Lutherse Kerk en 
de Evangelisch-Lutherse Kerk, tot 
de Evangelisch-Lutherse Kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden begon 
ook een nieuwe fase in de vieringen 
van de erediensten. In 1955 werd 
een nieuw liedboek uitgegeven, dat 
nauw aansloot bij het liedboek dat de 
‘Evangelische Kirchen’ in Duitsland 
gebruikten. Naast een grote liederen-
schat bevatte dit liedboek een uitge-
werkte liturgie voor de eredienst. Het 
uitgangspunt was de driedeling van: 
voorbereiding, dienst van het woord 
en de sacramentsdienst. Nieuw waren 
onder andere de gezongen onderde-
len van de liturgie. In betrekkelijk 
korte tijd werd dit nieuwe liedboek 
en de liturgie voor de eredienst door 
alle lutherse gemeenten aanvaard en 
gebruikt. Deze verandering op het 
gebied van de eredienst voedde de 
nieuwsgierigheid en de openheid voor 
verdere liturgische vormen. Zo vond 
tien jaar later de Paasnachtviering 
ingang in alle lutherse gemeenten. 
De paasnachtviering was oorspronke-
lijk de doopnacht bij uitstek, zij was 
de climax van de doopcatechese.  
In de tiende eeuw verschoof deze 
viering naar de zaterdagmorgen. 
Pas in 1951 maakte paus Pius XII er 
weer een nachtviering van voor de 
hele Rooms Katholieke Kerk. Maar 
deze herintroductie van de Paasnacht 

stimuleerde een herbezinning van de 
vieringen in de Stille Week ook bin-
nen de protestantse kerken. De IKON 
heeft de eerste Paasnachtviering 
uitgezonden. Er werd veel aandacht 
aan deze vorm van vieren besteed. In 
het bijzonder de viering die Ooster-
huis ontwierp had veel invloed. Vele 
evangelisch-lutherse gemeenten in-
troduceerden de Paasnachtviering. In 
opdracht van de evangelisch-lutherse 
synode werd er een handleiding uit-
gegeven die zowel achtergronden als 
ook de gang van de Paasnachtdienst 
beschreef en teksten leverde. Een 
vast onderdeel van deze liturgie is 
de viering van de doopgedachtenis. 
Sinds meer dan dertig jaar gedenken 
lutherse gemeenteleden elk jaar in de 
Paasnacht dat zij gedoopt zijn in de 
Naam van de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest. Naast de symboliek 
van de Paaskaars, die de donkere kerk 
verlicht en waaraan de kerkgangers 
hun eigen Paaslicht ontsteken, werd 
juist de viering van de doopgedachte-
nis sterk beleefd.
 
De doopgedachtenis
De liturgie van de doopgedachtenis 
is als volgt beschreven: Na het zin-
gen van psalm 42 en het lezen van 
Romeinen 6 vers 1-6 kan er (eerst) 
gedoopt worden. In elk geval wordt 
de doopgedachtenis gevierd. ‘Bij de 
doop of doopgedachtenis wordt ge-
zamenlijk hardop de Apostolische 
geloofsbelijdenis gezegd, daarna zingt 
men een dooplied, zoals Gezang 337 
of 338, waarin het zondvloedgebed 

- zowel in Luthers Taufbüchlein als 
in het Gereformeerde doopformulier 
aanwezig - doorklinkt. Het is zeer wel 
mogelijk op deze plaats in de dienst 
nieuwe lidmaten te bevestigen.’
Deze nog zeer bescheiden doopge-
dachtenis is later uitgebreid. Vaak 
worden deze woorden  verbonden met 
een ritueel, waarbij men het water uit 
het doopvont aanraakt, of een kruis 
slaat. Deze opzet is meegenomen in 
het Dienstboek, een proeve - Schrift, 
Maaltijd, Gebed (vanaf p.142).
In de recent verschenen uitgave 
van de Vereinigte Evangelisch-
Lutherischen Kirchen in Deutschland 
(VELKD) over de doopgedachtenis 
zijn meerdere voorbeeldliturgieën 
gegeven hoe de gemeente in verschil-
lende zettingen, op verschillende  
tijden (dus niet alleen in de Paas-
nacht) de doop kan gedenken.
In de voorbeelden van de doopgedach-
tenis wordt nergens gevierd met een 
doopherhaling. Het ritueel herinnert en 
het raakt. Daarmee blijft het grote ‘Ja’ 
van God in je doop gegeven overeind. 
Deze toezegging wordt nooit gerela-
tiveerd of geïnflateerd. Er groeide een 
hernieuwd besef van de verbinding 
tussen je eigen doop en Pasen. De 
brandende paaskaars naast de doop-
vont in elke (doop)dienst is eveneens 
een belangrijk element en een direct 
gevolg van deze ontwikkelingen.  
Hierbij staan wij als gemeenten en 
kerk in een traditie die teruggaat tot de 
allereerste tijd van het christendom.

Praxedis Bouwman

Eens gegeven blijft gegeven
Eens gegeven blijft gegeven; de doop in de theologie van Maarten Luther 
verscheen afgelopen juni van de hand van domi-
nee Wim van Beek.  
Het boek geeft Luthers visie op de doop weer: een 
door God geschonken schat, waarin een mens 
levenslang vergeving en levensvreugde vindt. 
Dit boek is geschreven voor ieder die geïnteres-
seerd is in de doop en omvat vertalingen van de 
belangrijkste stukken die Maarten Luther over de 
doop schreef. De vertalingen zijn voorzien van 
een inleiding, die de context van de tekst belicht. 
Een uitgebreide toelichting bevat nadere uitleg 
van de teksten (Uitgeverij Kok; Stichting Lutherse 
Uitgeverij en Boekhandel).
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ichting geven aan identiteit, 
koers en uitdagingen van de 
Protestantse Kerk in Nederland 

liggen op het bordje van Plaisier 
(1956). Zijn benoeming was een  
bewuste keuze voor een theoloog in 
plaats van een organisator. Sollicite-
ren deed hij niet, pas toen bij herha-
ling een dringend appèl op hem werd 
gedaan besloot hij dat als mensen 
van mening zijn dat hij de gaven 
heeft voor het mede leiding geven 
aan de kerk hij daar gehoor aan 
moest geven. Uiteraard na een inner-
lijke zoektocht naar wat hij zelf dacht 
mee te brengen. ‘Dat is liefde voor de 
kerk. En kennis van het plaatselijke. 
De landelijke kerk moet dienstbaar 
zijn aan de plaatselijke gemeenten. 
Kerk zijn doe je plaatselijk, met 
vreugde én met moeite.’   

‘Ik zie een toekomst voor de Protestantse Kerk in  

Nederland waarin je elkaar niet veroordeelt tot één 

vorm.’ Arjan Plaisier, de nieuwe scriba (secretaris) van 

de generale synode van de Protestantse Kerk, ziet 

ruimte voor verscheidenheid en pluriformiteit, een 

kerk waarin verschillende doelgroepen worden aan-

gesproken en allerlei typen van gemeenteleven te 

vinden zijn. ‘Maar het mag niet verzanden in de oude 

hervormde ‘hotelkerk’. Je mag wel weten dat je in deze 

kerk zit. Deze kerk met de rijkdom van voeding vanuit 

twee tradities, de gereformeerde en de lutherse.  

Wat een geluk dat we dat in Nederland hebben.’

Plaisier omschrijft zichzelf als iemand 
die niet als dominee in de wieg was 
gelegd. ‘Maar in de gemeenten waar 
ik stond ben ik wel tot zegen  
geweest.’ Na de studie theologie in 
Utrecht stak hij de halve wereld over 
om neer te strijken in Indonesië. Zes 
jaar lang gaf hij les aan de oecumeni-
sche theologische hogeschool voor 
Oost-Indonesië in Ujung Pandan  
(Makassar). Noodgedwongen moesten 
hij en zijn gezin terug naar Neder-
land, verlenging van het visum zat er 
niet in. Het was in de tijd dat toen-
malig minister Pronk stelselmatig de 
mensenrechtensituatie in Indonesië 
onder het bewind van Soeharto aan 
de orde stelde. Plaisier had best wil-
len blijven, stond echter pal achter de 
kritiek van Pronk. Terug in Nederland 
kon hij op afstand nog werken aan 

materiaal voor de hogeschool. Daarna 
was hij tien jaar hervormd predikant 
in Leersum; in die periode promo-
veerde hij op de mensbeelden van de 
filosofen Pascal en Nietzsche. Sinds 
2003 stond hij in wijkgemeente  
De Brug in Amersfoort.

Belang Christendom
De jaren in Indonesië zijn zeer vor-
mend geweest voor de scriba. ‘Ik ben 
veel positiever over Europa gaan 
denken. Ben de betekenis van een 
rechtstaat en van vrijheid van denken 
en spreken hoog gaan waarderen.  
Ik vind dat het Christendom daar een 
grote bijdrage aan heeft geleverd. 
Meestal doen we daar veel te negatief 
over en wordt de bijdrage vaak onte-
recht gedecimeerd tot bloedvergieten. 
Waar in Nederland een taboe lag en 

Arjan Plaisier, scriba 
na dringend appèl mét 
liefde voor de kerk

R

Dr. A.J. Plaisier
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nog veel ligt op religie en geloof, op 
spreken over God, is het intuitieve 
besef dat God er is in Indonesië wel-
dadig. Soms is mij dat te gerituali-
seerd, te ondoordacht, is het kritisch 
vermogen wat afwezig, maar de ver-
legenheidcultuur raakte ik er kwijt. 
Via een omweg krijgen we daar nu 
wat van in Nederland via de migran-
tenkerken. Trouwens, fantastisch 
zoals migranten zich via die kerken 
inburgeren; die mensen kom je niet 
tegen in narigheid en geweld. Laat 
het maar aan henzelf over hoe hun 
zijn in de Nederlandse samenleving 
zich voltrekt.’ 
In Plaisiers visie bracht het Christen-
dom de vrijheid van denken en spre-
ken. Via het Christendom werd de 
waarde van elk mens duidelijk, het 
unieke recht en bestemming van  
ieder en kwam de vrijmoedigheid 
onder de mensen: ‘Noch man noch 
vrouw, noch slaaf noch vrije. Parle-
mentaire democratie had niet kunnen 
ontstaan zonder de invloed van het 
Christendom. Het kan ook niet blij-
ven bestaan zonder presentie van de 
kerk in de samenleving.’ Dat maakt 
de samenleving overigens niet tot 
exclusieve ruimte voor het Christen-
dom. Het christelijk koninkrijk op 
aarde is een illusie, dat kan niet. ‘Het 
zou intolerantie met zich meebren-
gen. Ik vind het spannend om te  
kijken of de islam ook een dergelijke 
traditiedrager is. Het is van belang 
dat we elkaar in onze maatschappij 
steeds op de spelregels wijzen van 
vrijheid en gelijkwaardigheid.’ Waar-
mee Plaisier geen vaststaand kader 
bedoelt. Herformuleren van vrijheid 
en gelijkwaardigheid is steeds nodig.

Gemeentepredikant
Niet als dominee in de wieg gelegd, 
maar wel tot dominee gegroeid.  
Arjan Plaisier: ‘Ik vind het pastoraat 
intrigerend. Het samenkomen met 
elkaar rondom liturgie en dan een 
vertaalslag maken. Ja, ik ben ervan 
gaan houden. Ik heb altijd ‘angst en 
beven’ gehouden om de gang naar de 
kansel te maken. Soms ben ik met 
een bijna geladen gevoel naar huis 
gegaan alsof er waarheid geschied 
was, iemand of iets was bezig. Het is 
bemoedigend, het gooit levens open 
om de evidentie van God te ervaren 
in de gezamenlijkheid. Spreken over 
God is lastig buiten die context. Je 

kunt rationeel niet overtuigen, je 
moet binnen het taalveld komen. God 
gebeurt, stelt zich present. Samen-
gebald rond water, brood en wijn. 
Woorden die dan wegvallen, tekenen 
die het overnemen. De plek waar 
Christus wordt gedeeld.’
In de viering is een goede plek voor 
de eenheid in Christus. Tegelijkertijd 
kun je erkennen dat er verscheiden-
heid van traditie is. Dat laatste wordt 
vaak onvoldoende gedaan, aldus 
Plaisier.

Landelijke kerkorganisatie
Opgegroeid in de Gereformeerde 
Bond binnen de Hervormde Kerk, bij 
zijn aantreden het brede karakter van 
de Protestantse Kerk prijzend, samen 
met de wens op goede samenwerking 
met de Rooms Katholieke Kerk, heeft 
Arjan Plaisier ook ‘altijd wat gehad 
met de wortels van de lutherse tradi-
tie’. Met zijn passie voor filosofen 
noemt Plaisier een paar van zijn  
favorieten: Blaise Pascal, de rooms-
katholieke inspirator, en Kierkegaard, 
de dwarse lutheraan. ‘Heftige, bijna 
irreguliere denkers. Luther was wat 
breder katholiek. Ik vind de kracht 
van zijn stijl de incarnatie van het 
evangelie.’
Fusies betekenen voor de scriba niet 
proberen alles samen te doen. Tussen 
de kaders van de landelijke kerk zit 
geen keurslijf. ‘Misschien is het wat te 
gereformeerd om alles door te organi-

seren. Wel begrijpelijk uit de gerefor-
meerde achtergrond. Er was geen dek-
king van de staat, gereformeerden 
leefden onder open hemel.’ De lande-
lijke organisatie heeft een dienstverle-
nende functie, moet impulsen geven, 
geen regentenkerk zijn. De landelijke 
kerk zou dom zijn om expressies van 
het christelijk geloof buiten de deur te 
zetten of te houden. Dat betekent 
contact met anderen, óók met evan-
gelicale- en pinkstergemeenten. 

Identiteit
De Protestantse Kerk in Nederland 
heeft identiteit, zegt Plaisier. ‘In de 
eerste plaats die van het belijden van 
de kerk der eeuwen: de christelijke 
gave van God in deze wereld.’ Over 
zijn eigen functie: ‘Ik moet nog zoe-
ken naar de rol van de scriba. Die 
hangt nauw samen met die van de 
preses, de voorzitter van de generale 
synode. Kerkordelijk is de functie 
niet direct aanspreekbaar. Maar dui-
delijk is in ieder geval dat ik niet zal 
ontkomen aan kritiek. Als scriba ben 
je ook smoel en gezicht van de Pro-
testantse Kerk.’
 
Praxedis Bouwman

Ds. Ilona Fritz feliciteert dr. Plaisier na zijn bevestigingsdienst in de 
Jacobikerk te Utrecht.
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erken moeten verder gaan dan 
geweeklaag over klimaatveran-
dering. Ze kunnen wereldwijd 

zelf bijdragen om er wat aan te doen. 
Bijvoorbeeld door het promoten van 
duurzame levensstijlen en gedrag van 
de kerkleden met als direct doel CO² 
emissie te reduceren. Daarnaast vroeg 
de raad aan zowel het secretariaat van 
de Lutherse Wereldfederatie (LWF) in 
Genève als aan alle kerken om waar 
mogelijk ook in bredere fora een ferm 
pleitbezorger te zijn voor bindende 
afspraken om schadelijke uitstoot te 
verminderen. 

Wereldwijde voedselcrisis
De raad van de LWF sprak zich daar-
naast uit over de voedselcrisis die de 
wereld in zijn geheel aangaat. Het 
probleem oplossen of verlichten kan 

niet worden overgelaten aan de wil-
lekeurigheid van de markt. Het is een 
fundamentele verantwoordelijkheid 
van regeringen om steeds weer te 
wijzen op het recht op voedsel en om 
dat recht te beschermen. ‘Wij, de raad, 
benadrukken dat de voedselcrisis geen 
korte termijn verschijnsel is, maar het 
resultaat van lang en diepvertakt 
beleid, trends en structurele onrecht-
vaardigheid.’ De raad toonde zich zeer 
bezorgd en zegde toe zich wereldwijd 
verder te verdiepen in ethische en 
distributie-technische aspecten van 
genetisch gemanipuleerde zaden en 
planten in relatie tot de huidige voed-
selcrisis. De secretaris-generaal van de 
LWF kreeg de opdracht om zich er 
steeds weer van te verzekeren dat de 
LWF-portfolio van ontwikkelingspro-
jecten en programma’s de focus steeds 
blijft leggen op het verbeteren van de 
voedselwaarde van basisvoedsel.

Speciale uitgave klimaat
In een speciale uitgave van Lutheran 
World Information, het nieuwsblad 
van de LWF, staan verhalen over het 
klimaat uit alle hoeken van de wereld. 
Zo vormen Australische lutherse 
gemeenten bijvoorbeeld groepen die 
milieuzorg bevorderen. Het continent 
heeft grote gebieden waar het aan-

houdend zeer droog is. Door een com-
binatie van droogte en grote branden 
trekken mensen weg. 
Of neem Zweden, dat geconfronteerd 
wordt met toenemende grote stormen 
die enorme kaalslag in de bossen ver-
oorzaken. Die kaalslag heeft een nega-
tief effect op de waterkwaliteit en 
nuttige insecten. In januari 2005 legde 
een grote storm de elektriciteitsvoor-
ziening in een groot deel van zuidelijk 
Zweden plat. Veel pastorieën werden 
toevluchtsoorden voor warmte, eten 
en een douche. 
In Chili vragen ze zich af of een onge-
bruikelijk warme zomer in het zuiden 
een uitzondering was of juist een 
teken van klimaatverandering. In 
India krijgen mensen en landschap 
zowel droogte als enorme overstro-
mingen over zich heen. Een van de 
gevolgen een enorme toename van 
zelfmoord onder boeren in de jaren 
2006/2007. De Raad van Kerken in 
India hamert op ‘groene-gemeente-
programma’s’, plastic vrije erven van 
kerken en biologisch boeren. 
Meer voorbeelden zijn te vinden in het 
speciale nummer van LWI, te down-
loaden van het internet:  
http://www.lutheranworld.org/Essenti-
als/LWF-Sunday.html

Praxedis Bouwman

K

Klimaat is zorg voor de 
lutherse gemeenschap 
Klimaatverandering was hét thema van de ‘Council’ 

van de Lutherse Wereldfederatie, afgelopen juni in 

Arusha, Tanzania: ‘Smeltende sneeuw op de Kiliman-

jaro – een getuige van de noodlijdende schepping’.  

Tijdens de raadsvergadering, het bestuurlijke orgaan 

tussen de zesjaarlijkse assemblees in, werd een oproep 

gedaan aan lid-kerken om de theologische en ethische 

reflectie op dit thema te verdiepen.  

‘Kerken kunnen duurzame levens-
stijlen promoten…’

LWF-Zondag
Klimaatverandering staat centraal 
tijdens de wereldwijde LWF-
zondag. Ieder jaar krijgen de 140 
lidkerken van de Lutherse Wereld-
federatie een thema en materiaal 
aangereikt voor de viering op of 
rondom reformatiedag (31 okto-
ber). In een speciaal themanummer 
over ‘Klimaatverandering, onze 
kwetsbaarheid onder ogen zien’ 
zijn, naast andere informatie, tek-
sten te vinden die kunnen worden 
gebruikt op LWF-zondag.
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e kerk en de pastorie zijn de 
enige gebouwen van steen.  
Ze staan tussen de op palen in 

het zeewater gebouwde houten hui-
zen van de bewoners. Op het eiland 
is geen elektriciteit, geen stromend 
water. Zoet water komt uit putten.  
De archipel waar Kubung toe behoort 
bestaat uit meerdere kleine eilanden. 
Vervoer tussen de eilanden onderling 
is levendig, met kleine motorbootjes 
die ‘pong pong’s’ heten, naar het 
geluid dat ze voortbrengen. 
De diaconie Almere stelde enkele 
malen geldbedragen beschikbaar 
voor de gemeente op Kubung. Dank-
zij de steun vanuit Nederland kon de 
gemeente in Kubung een eigen stei-
ger bouwen voor de kerkgangers van 
naburige eilandjes, werden nieuwe 
schalen en bekers voor de Avond-
maalsviering aangeschaft, zijn ver-
stevigingen rond het kerkgebouw en 
de pastorie aangebracht, en konden 
een aantal hulpbehoevende gemeen-
teleden worden geholpen. 

De contacten tussen de evangelisch-
lutherse gemeente Flevoland en  
Kubung begonnen in 2005 via de 
voorzitter van de kerkenraad in  

Almere. Destijds is de Kubungse  
dominee, mevrouw Wasty Magany 
(31 jaar), een aantal dagen in Almere 
geweest. Afgelopen juni reisde ker-
kenraadsvoorzitter Rozema, die de 
contacten legde, voor de tweede keer 
naar Indonesië. Tijdens dat bezoek 
vond op Kubung tevens de officiële 
ondertekening plaats van een  
gemeentelijke herindeling, voor welke 
gelegenheid het Indonesische synode-
lid dominee J.D. Sihite speciaal uit 
Jakarta was overgekomen. Vele leden 
van gemeenten van omringende  
eilanden waren bij die plechtigheid 
aanwezig en presenteerden zich, in 

het bijzonder door prachtige koor-
zang. Dominee Magany heeft met 
veel moeite een tweetal koren  
gevormd op Kubung die lieten horen 
wat ze waard waren. Tijdens die 
dienst werd de meelevende kerk in 
Almere uitdrukkelijk dank gezegd 
voor de steun die Kubung mocht 
ondervinden. 
Na afloop was er (uiteraard) een nasi 
goreng maaltijd, waarbij de aanwezi-
gen zich in het heerlijke zonnige 
weer rond de kerk ophielden. Het gaf 
de gelegenheid met velen de banden 
met de kerk in Almere uit te leggen.
De bijdrage van de diaconie in 2008 
zal voor een groot deel worden  
gebruikt om de kerk op Kubung op te 
knappen, zoals het vervangen van de 
houten kozijnen en ramen die door 
kevers zwaar aangevreten zijn, en om 
het gebouw te schilderen. 
Het is mooi te ervaren dat mede door 
de barmhartige hulp uit Almere een 
arme gemeente op dit Indonesische 
eilandje in staat wordt gesteld zijn 
vieringen te blijven doen in een 
mooie kerk, onder leiding van een 
zeer getalenteerde predikant.

D.J. Rozema 

Vijftig gezinnen wonen op het Indonesische eilandje 

Kubung, onderdeel van de Riouw archipel bij het  

grotere eiland Batam. Op het eiland staan een kerk  

en een pastorie, die het hart zijn van de protestantse 

gemeente Kubung. Sinds drie jaar onderhouden de 

Flevolandse lutheranen contact met deze gemeente en 

helpen ze financieel.

D

Dominee Magany met kinderen van de zondagschool, voor haar huis op 
Kubung. (Foto: DirkJan Rozema)

Flevolandse lutheranen 
ondersteunen Indonesische 
protestanten
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oko was in Nederland ter 
gelegenheid van het afscheid 
van de scriba van de generale 

synode van de Protestantse Kerk.  
Hij kwam speciaal een dag eerder om 
zich op de hoogte te stellen van het 
wel en wee van de lutheranen en de 
lutheranen in de verenigde kerk. In 
een aantal tafelgesprekken tijdens de 
maaltijd konden deelnemers, predi-
kanten en niet-predikanten, met de 
secretaris-generaal aan de hand van 
stellingen van gedachten wisselen 
over de onderwerpen ‘communio’ 
en ‘oecumene’. Ruim veertig mensen 
vertegenwoordigden evangelisch-
lutherse gemeenten, classes of andere 
gremia binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland.

LWF 61 jaar communio
‘Het mag een wonder heten dat de 
LWF er is’, zei Noko. ‘Allergisch als 
lutheranen zijn voor centraal gezag. 
Dat de federatie 61 jaar geleden in 
Lund werd gesticht kan alleen maar 
door Gods genade zijn.’ De gemeen-

‘Wij zijn rijk, want we  
zijn samen’

schap van kansel en avondmaal 
zoals de LWF nu is, was er niet tot 
1984. Een kostbare verworvenheid, 
aangezien er zoveel van origine ver-
schillende lutherse kerken wereldwijd 
zijn. De kerken uit het oude Europa, 
kerken die in andere werelddelen zijn 
ontstaan door migratie, de lutherse 
missiekerken, geërfde kerken en ker-
ken die zijn ontstaan door vluchtelin-
genwerk. Noko tekende erbij aan dat 
lutherse kerken natuurlijk niet pas 
500 jaar geleden met Luther begon-
nen. ‘Wij behoren tot de oude kerk!’ 
Van federatie naar gemeenschap, 
‘communio’, is een lange weg. Maar 
juist nu in de aanloop naar de elfde 
assemblee van de LWF (het hoogste 
beleidsbepalende orgaan dat eens in 
de zes jaar bij elkaar komt) in 2010 
is een herbezinning op de onderlinge 
relatie wereldwijd onderwerp van 
gesprek. ‘Iedere kleine kerk kan zeg-
gen ik ben groot, achter mij staan 
68 miljoen mensen. Ook jullie, met 
2 miljoen leden van de Protestantse 
Kerk in Nederland, of jullie als zoveel 

minder lutheranen’, hield Noko de 
aanwezigen voor. ‘Als jullie het moei-
lijk hebben, hebben wij het moeilijk. 
Het is onmogelijk alleen te staan.  
Ik voel dat als Zimbabwaan heel goed. 
De moeilijkheden in mijn kerk, in mijn 
land, gaan jullie broeders en zusters 
allemaal aan. Wij, behorend bij de 
LWF zijn rijk, want we zijn samen.’ 
Zo heeft de vereniging van luthera-
nen en gereformeerden in de Pro-
testantse Kerk een wereldwijd effect. 
Juist vanwege die gemeenschap. 
‘Door wat jullie hier in Nederland 
deden heeft de oecumenische bewe-
ging wereldwijd een impuls gekregen. 
Er zijn nieuwe vragen en thema’s 
ontstaan in de oecumene.’ 

Doop     
IIn de verschillende tafelgesprekken 
kwamen allerlei thema’s in levendige 
gesprekken aan de orde. Even enkele 
opmerkingen uit de plenaire terug-
koppeling in de kerkzaal: ‘lutheranis-
me is in zichzelf oecumenisch, jam-
mer dat er vroeger meer Nederlandse 
energie voor de oecumene was dan 
nu’, ‘het is moeilijk werken met klei-

Met een gloedvol betoog over de kracht van het 

samen luthers zijn in de Lutherse Wereldfederatie liet 

secretaris-generaal ds. dr. Ishmael Noko van de 

Lutherse Wereldfederatie (LWF) zien wat het is om in 

‘communio’, gemeenschap, te leven. Hij sprak begin 

juni in de Lutherse kerk in Utrecht, waar lutheranen 

en sommige gereformeerden vanuit het hele land  

bijeen gekomen waren. De keus van de Nederlandse 

lutheranen voor vereniging in de Protestantse Kerk in 

Nederland is een keus die alle 141 lidkerken in 78 

landen aangaat, in goede en slechte tijden.

N

Ds. dr. Ishmael Noko, secretaris-
generaal van de Lutherse Wereldfede-
ratie spreekt over ‘communio’ in de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in Utrecht. 
(foto: Hans van der Meer)
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berichten

ner wordende gemeenten’, ‘ons geloof 
moet niet veranderen, we moeten het 
beter communiceren’, ‘de toenadering 
van de Protestantse Kerk tot evange-
licale- en pinkstergemeenten wordt 

gezien als gevaar én uitdaging’, ‘laten 
we als lutheranen vooral familie zijn, 
dan kunnen we verwant blijven zon-
der gelijk denken; geen superkerk’, 
‘ Pas op voor de kerk als instituut, 
jongeren bereik je er helemaal niet 
meer mee’. 
Tot slot uitten de aanwezigen een 
gemeenschappelijke grote zorg,  
bewegingen rondom de doop in de 
Protestantse Kerk. Onder evangelicale 
druk op de Protestantse Kerk en het 
bezinnen op de doop deelden de aan-
wezigen de zorg voor nieuwe rituelen. 
‘Toch geen onderdompeling, weder-
doop, de doop is eenmalig gegeven!’ 
De aanwezigen wezen op het feit dat 

een andere vorm van doop lidmaat-
schappen en contacten in de oecu-
menische wereld op het spel zet. Een 
van de theologen verwoordde het als 
volgt: ‘Binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland neigt men teveel naar een 
liturgische oplossing, vormen voor 
een doopherinnering. Maar vragen 
rondom de doop zijn theologische 
vragen. Daar moeten we beginnen.’
Ishmael Noko met een opbeurende 
afsluiting: ‘Ook dit een theologische 
kwestie die niet alleen van jullie is, 
hij gaat ons allen aan, wereldwijd.’

Praxedis Bouwman 

(foto: Geert Procee)
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Concerten als  
‘grenservaring’ in  
Amsterdam
Onder de noemer ‘MuziekEn-
KunstInMLK’ wordt een serie concer-
ten in samenwerking met kunstenaars 
in de Maarten Luther Kerk in Amster-
dam gehouden. Op woensdag 15 
oktober om 20.00 uur is de eerste. 
Muziek en dans, in-promptu schilde-
rij, plastiek en video-art verkennen 
contouren, inhoud en betekenis van 
het thema ‘Kruis en Levensboom’.
Programma onder meer: ‘In croce’ 
van Sofia Gubaidulina (orgel en vio-
loncello); ‘Symphonie Passion opus 
23’, deel 3 crucifixion, deel 4 résur-
rection van Marcel Dupré (orgel);  
‘O meets D’ (orgel en digeridoo); 
‘Kruis en Levensboom’, improvisatie 
(orgel). Met medewerking van: 
Milena Dukanovic (Croatie) /  
orgel; Constanca Blanc (Portugal) / 
violoncello; NN / dans;  Christiaan de 
Vries (NL) / orgel; Lies Beijerinck (NL) 
/ digeridoo; Susamma Heydarian 
(Zwitserland) / schilderij; Robert 
Shepherd (Canada) / plastiek.

Eerstvolgende concerten in de serie 
MuziekEnKunstInMLK: 
12 november: Renaissance (gedichten 
en) composities voor Recorder;  
uitgevoerd door ‘Royal Wind Music’, 
internationaal recorder ensemble  
o.l.v. Paul Leenhouts (NL) 
10 december: ‘La Nativité’ (Olivier 
Messiaen): orgel (en video-installa-
tie). Orgel: Theo Jellema (NL)
Meer informatie  
www.luthersamsterdam.nl

Lutherdecennium 
De EKD (Evangelische Kirche Deut-
schland) heeft eind september de 
aftrap gegeven voor het Lutherdecen-
nium met een kerkdienst in Witten-
berg en een feestelijk samenzijn. De 
EKD wil in de komende jaren met een 
uitgebreid aanbod het belang van de 
reformatie die met Maarten Luther 
begon van alle kanten belichten. Een 
dag ervoor gingen de eerste spaden 
de grond in voor een nieuwe Luther-
tuin. De vijfhonderd bomen die daar-
in komen te staan kunnen worden 
geadopteerd. Het decennium eindigt 
op 31 oktober 2017, de vijfhonderd-
ste verjaardag van het nagelen der 
95 stellingen aan de deuren van de 
slotkerk in Wittenberg door Maarten 
Luther. De aftrap eind september 
2008 werd gekozen omdat in die 
maand, 500 jaar geleden, Luther voor 
het eerst naar Wittenberg kwam. 
Wolfgang Huber, EKD voorzitter, 
noemde Luther in zijn feestrede een 
persoon die blijft fascineren en steeds 

maar weer de vreugde van het  
ontdekken opwekt. Luthers geloofs-
inzicht dat de genade Gods een  
geschenk is, kan ook vandaag  
existentiële krachten ontsluiten.  
Het thema vrijheid blijft een actueel 
werkbaar thema. Volgens Huber moet 
het Lutherdecennium dan ook het 
decennium van de vrijheid zijn. 
Mark Hanson, president van de 
Lutherse Wereldfederatie, benadrukte 
in zijn preek dat Lutheranen zeker 
niet zijn blijven steken in het jaar 
1517: ‘Lutheranen hebben nieuwe 
gronden betreden. Wat eerst begin als 
een reformatorische beweging is uit-
gegroeid tot 68 miljoen leden, 140 
kerken in 78 landen die zijn aange-
sloten bij de LWF’. Hanson hoopt dat 
het komende decennium ruimte biedt 
voor de discussie over de staat van de 
mensheid nu. De mens in relatie tot 
nieuwe technologie, de mens in rela-
tie tot buren, tot andere religies, 
noem maar op. Hij eindigde met een 
passende manier van dagelijks vieren 
van de reformatie: ‘De dagelijkse 
vernieuwing van onze doopopdracht, 
de vrolijke boodschap van God in 
Christus door het verkondigen van 
woord en daad, alle mensen te die-
nen, het voorbeeld van Jezus te vol-
gen en voor gerechtigheid en vrede 
op aarde te strijden. Als u dat doet, 
wordt u een belangrijke getuige van 
Gods beloofde toekomst.’
Voor wie meer wil weten:  
http://www.luther2017.de/
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e vrijdagavond begint met 
een kennismaking. Veel oud-
gedienden zien elkaar terug, 

maar er is ook een aantal nieuwelin-
gen, die toch even moeten wennen. 
Na een korte introductie zijn we met-
een begonnen met de eerste repetitie. 
Het is wel lastig met de onbekende 
muziek, zeker omdat op vrijdagavond 
het koor nog niet helemaal compleet 
is. Er is voornamelijk een gebrek aan 
mannen aangezien er nog maar twee 
tenoren en een bas aanwezig zijn.
Zaterdagochtend moeten we op tijd 
ons nest uit om te ontbijten. Daarna 
wordt er actief (of minder actief) 
meegedaan aan de ochtendgym en 
het inzingen om vervolgens ‘fris’ aan 
de repetitie te kunnen beginnen. In 
de loop van de ochtend hebben de 

JMW? Wat is dat nou weer? Nooit van gehoord!  

Nu wel: JMW is het Jongerenmuziekweekend van de 

Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Elk 

jaar komen gedurende het Pinksterweekend zo’n twin-

tig jongeren tussen vijftien en de dertig jaar bij elkaar 

om vierstemmige koormuziek in te studeren. Dit jaar 

hebben we onder leiding van Hans Jansen, Els Herma-

nides en Monique Schendelaar werken van onder  

anderen Horde, Purcell, Schütz, Mendelssohn en  

Distler gezongen.

Jongerenmuziekweekend 

Meer zingen dan slapen
D

Soms lijkt het complete wartaal, als 
je begint met spaties in woorden te 
zetten. Wanneer moet dat nou wel 
en wanneer niet? Sommige woorden 
geeft het een andere betekenis; an-
dere woorden zijn het meest duidelijk 
met een spatie. Wist u dat het woord 
‘spatiëring’ allereerst betekent: ‘het 
zorg dragen, dat de kinderen van een 
gezin niet te kort op elkaar geboren 
worden’? Ten tweede staat er een an-
dere betekenis bij: ‘spaties aanbren-
gen tussen alle letters van een be-
paald woord, om er de aandacht op te 
vestigen’. Met de uitleg en de regels 
van allerlei woordenboeken komt een 
mens ook niet veel verder. De laatste 
weken heb ik veel moeten schrijven 
aan meditaties voor erediensten, ves-
pers en gebeden. Dit had te maken 
met voorbereiding van de diaconale 
vakantieweek, - georganiseerd door 
Evangelisch-Lutherse Gemeenten in 
Den Haag, Delft en Leiden - waar 

vele gemeenteleden (en ook ik) naar 
toe zouden gaan.

Gelukkig zit er op mijn computer een 
zogeheten ‘auto-correctie’, zodat bij 
iedere fout (ja, hoor, hij gaat weer 
aan vanwege het ‘streepje’ dat ik zet!) 
een rode lijn tevoorschijn komt. Het 
is dus ‘autocorrectie’. Het grappige is, 
dat de machine bij sommige woorden 
een heel andere betekenis geeft óf 
heel andere woorden. Bij het woord 
‘Paschamaal’ geeft hij de volgende 
oplossingen. ‘Bacchanaal’: dus het 
feest van Bacchus, de god van de 
wijn. Aan Bacchus offeren betekende 
immers veel wijn drinken. Maar met 
dezelfde snelheid zegt hij: ‘achtmaal’ 
of ‘cao-schaal’. Het woord ‘pascha-
maal’ kent hij ook niet met een kleine 
letter. Maar ja, is het dan met een 
streepje, of niet? Bij vis-symboliek 
zet ik ook een streepje, maar ook dat 
mag niet. Het moet zonder, of het is 

het woord ‘vijssymboliek’. Nog nooit 
van gehoord, dus weer het woorden-
boek in! Het woord ‘vijs’ betekent 
‘schroef’, maar wat het woord symbo-
liek daarachter doet, is mij compleet 
onduidelijk. Misschien heb ik een te 
oude dikke Van Dale (1992)? Of ligt 
het juist aan de theologische woor-
den? We leven ten slotte in een ‘na-
bijbelse’ tijd: fout ‘on-Bijbelse’! Voor 
de gebeden gebruikte ik ‘Paaslicht’ 
(dat we zouden ontsteken) en Gees-
tesadem. Het eerste werd genoemd: 
‘paasplicht, gaslicht, paasbiecht, was-
licht’. Het tweede woord kwam uit bij: 
‘Geestesgaven’. Tja, het zal tóch Bij-
belstheologische wartaal moeten zijn, 
onbekend bij de moderne machines 
van vandaag de dag.

Dáár komt natuurlijk mijn ‘wartaal’ 
vandaan!

Marianne van der Meij-Seinstra  
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laatste deelnemers en de laatste diri-
gent zich bij het koor gevoegd en  
kan het harde werken beginnen. De 
meeste stukken zijn nog niet behan-
deld, dus het resultaat klinkt af en 
toe nog enigszins chaotisch, maar in 
de loop van de ochtend begint het, 
gelukkig, steeds beter te klinken. 
Na de lunch hebben we weer een 
middag repeteren in het vooruitzicht. 
Af en toe komen er van die leuke rare 
opmerkingen tussendoor. Zoals Hans, 
die vertelt dat ‘we nu dus de mannen 
gaan pakken’ of Els die de sopranen 
met ‘speni’ wil laten inzetten, terwijl 
er toch echt ‘veni sponsa’ staat. Dan 
is zingen even niet meer mogelijk, 
want iedereen zit te lachen. 
Gaby en Ineke, de organisatorische 
breinen achter het weekeinde, regel-
den voor ’s avonds een heerlijke bar-
becue. Na het eten, en de afwas 
natuurlijk, hebben we nog twee repe-
tities te goed. Maar nu is wel merk-
baar dat de vermoeidheid begint toe 
te slaan. Na afloop is er tijd voor ont-
spanning, praten en lachen, waar de 
meesten dankbaar gebruik van maken 
na de het harde werken van vandaag. 
Toch pakken sommigen hun instru-
menten in de vrije tijd erbij, zomaar 
om samen te spelen of om een stuk 
in te studeren voor de intermezzi bij 
het concert.

Kerkdienst 
Zondagochtend is het niet eens op 
tijd, maar gewoon erg vroeg dag, 
waardoor niet alle gezichten even 
vrolijk staan bij het ontbijt. We moe-
ten vroeg de deur uit omdat we mee-
werken aan de eredienst in de lutherse 
kerk in Tiel. In de kerk zingen we eerst 
in, houden we nog één repetitie en 
daarna kunnen we een mooie bijdrage 
leveren aan de dienst. 
Tijdens het met water spelen tijdens 
de pauze moeten ook Hans en Gaby 

het ontgelden, 
maar gelukkig 
mogen we het 
hele weekend 
genieten van 
erg zonnig en 
warm weer, dus 
droogt iedereen 
gauw weer op. 
Na de pauze 
moeten we 
weer serieus 
aan de slag, 

want morgen is het concert al! De 
dirigenten worden ook wel strenger 
nu, want er zijn nog aardig wat punt-
jes die op de ‘i’ gezet moeten worden. 
Na het heerlijke avondeten, dat door 
Ineke is klaargemaakt, hebben we de 
twee laatste repetities van vandaag en 
het klinkt al erg goed. ’s Avonds 
wordt weer gestudeerd door een aan-
tal instrumentalisten en Gaby heeft 
voor een kampvuur gezorgd (een 
JMW-traditie, die elk jaar in ere wordt 
gehouden).

Slotconcert
Maandagochtend worden er nog twee 
repetities gehouden, de accommoda-
tie wordt opgeruimd en daarna ver-
trekken we weer naar Tiel voor het 
slotconcert. In de kerk hebben we de 
generale repetitie en dan is het uur 
van de waarheid genaderd… Veel 
deelnemers hebben witte gezichten 
van het opgelopen slaaptekort, maar 
we staan allemaal vol overtuiging te 
zingen en laten we een kwalitatief 
goed concert horen! Na afloop van 
het concert worden de dirigenten en 
Gaby en Ineke bedankt voor het 
mooie weekend en dan is het tijd om 
na te praten en afscheid te nemen. 
Volgend jaar weer een nieuw week-
end, wij zijn ook dan van de partij!

Geke Remerie en Femke Akerboom

Zingen bij 
JMW
Jongeren die oude kerkmuziek zin-
gen, en dat een aantal dagen lang. 
Wat motiveert ze? Femke Aker-
boom: ‘In eerste instantie ging ik 
naar de jeugdmuziekdagen, omdat 
mijn ouders mij ernaartoe stuur-
den. Ik was toen zeven jaar. Dat 
klinkt misschien rigoureus, maar 
dat was het niet hoor. Ze stuurden 
mij ook naar het Pinksterweekend 
en naar de kampen van de SVK en 
dat was ook geweldig. Je maakt 
vriendjes en vriendinnetjes, je 
spreekt af om volgend jaar weer te 
komen en zo blijf je hangen. Als 
je van zingen houdt is het ideaal: 
onder professionele begeleiding 
leer je hoe je in een koor moet zin-
gen en vooral luisteren. Je merkt 
dat je ieder jaar niet alleen ouder, 
maar ook beter wordt. Sommige 
deelnemers maken van de muziek 
zelfs hun vak. Het is een gewel-
dige prestatie om binnen enkele 
dagen, want het zijn er maar drie 
of vier, nooit eerder geziene mu-
ziek met mensen die je niet kent 
tot een heel goed klinkend geheel 
te maken. Ik ben van kerkmuziek 
gaan houden door de jeugdmu-
ziekdagen en het jongerenmuziek-
weekend. Of dit met mijn geloof te 
maken heeft weet ik eigenlijk niet. 
Ik heb altijd gezegd, dat het mij 
ging om de lol en lekker samen 
muziek maken. Het hele religieuze 
eraan heb ik altijd als onbelangrijk 
gezien, maar nu ik er goed over 
nadenk door de vraag die je me 
stelt: muziek in de kerk en vooral 
het zingen van kerkmuziek is iets 
wat ons over de hele wereld samen 
kan brengen. De ‘Vaste burcht’ 
van Luther klinkt in het Afrikaans, 
Duits of Engels bijvoorbeeld wel 
anders, maar toch ook weer niet. 
Het zingen van kerkmuziek kan 
mij en anderen intens ontroeren 
en de vriendschappen die ik bij de 
jeugdmuziekdagen heb opgedaan 
zijn voor het leven en dat is abso-
luut niet overdreven.’
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kriskraskort

Een aantal gemeenteleden van  
ZIERIKZEE toog naar Kwaden-
damme om daar deel te nemen aan 
een sacramentsprocessie. Een unieke 
gebeurtenis vol kleur, muziek en  
gebed, die in lange tijd niet had 
plaatsgevonden. Een kleine maar 
actieve gemeente daar in Zeeland. In 
juni hadden ze er de Delftse cantorij 
op bezoek, een jaarlijks evenement. 
In de zomer zijn door Radio Schou-
wen-Duiveland kerkdiensten opge-
nomen waarin telkens een andere 
voorganger van het eiland voorging. 
Ze werden voornamelijk in de studio 
opgenomen, namens de gemeente 
Zierikzee waren daar twee lutherse 
diensten bij. Op dit moment worden 
de oude bouwtekeningen van de kerk 
uit ongeveer 1700 die in de consisto-
riekamer hingen, gerestaureerd. Ze 
zullen daarna opgeborgen worden 
in het gemeentearchief. Voor de kerk 
zelf zullen kopieën gemaakt worden 
die weer in de consistorie opgehan-
gen zullen worden. 

In luthers Nederland worden wel eens 
jubilea gevierd van kerkgebouwen, 
orgels, koren en nog meer. In PARA-
MARIBO werd dit jaar in de fraaie 
historische Maarten Lutherkerk het 
175-jarig bestaan gevierd van het 
daar aanwezige Bätz-orgel. Er werd 
een concert gegeven met orgelwerken 

van Jan Zwart (1877-1937), zoals 
diens bekende Fantasie over het  
Lutherlied ‘Een vast burcht is onze 
God’. Ook koorzang, fluit-, piano- en 
bongospel luisterden het concert op. 

Uitgebreid aandacht voor het 60- 
jarig bestaan van het gemeenteblad 
‘Opbouw’ in GRONINGEN. Herinne-
ringen aan hoe men in die eerste tijd 
zat te plakken en te knippen om het 
blad - vaak op het laatste nippertje- 
gereed te krijgen voor verzending. 
Oorspronkelijk komt de naam voort 
uit de Commissie voor geestelijke 
opbouw die in 1947 werd ingesteld. 
Daardoor raakte het woord opbouw 
kennelijk zodanig ingeburgerd in de 
gemeente dat er over de keuze van de 
naam voor het blad alleen een korte 
mededeling werd gedaan. In de naam 
‘Opbouw’ klinkt echter ook iets door 
van de stemming van wederopbouw 
uit de periode kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Bij dit jubileum werd 
een balletje opgeworpen of het niet 
eens tijd werd voor een andere naam, 
maar wie ook gevraagd werd, een 
ieder zei: ‘Nee hoor, Opbouw is een 
prima naam. Laat maar zo.’

In DOETINCHEM nadert het moment 
van afscheid van de Driekoningenka-
pel. De benodigde goedkeuringen zijn 
binnen, een memorabel moment voor 
de gemeente. Het is de bedoeling 
dat op 31 oktober de stukken bij de 
notaris worden getekend. Zie artikel 
elders in deze Elkkwartaal.

Ook in KAMPEN beraadt men zich 
op de toekomst. Omdat men zich - 
zoals alle gemeenten - moet houden 
aan de regels in de Protestantse Kerk, 
zal het na de pensionering van de 
huidige voorganger financieel niet 
mogelijk zijn een nieuwe te beroepen. 
Voorlopig gaat de voorkeur van de 
kerkenraad uit naar samenwerking 
met een lutherse gemeente in de re-
gio. Dit neemt niet weg dat men zich 
ook duidelijk moet bezighouden met 
het wel en wee van het kerkgebouw. 
Het is een Rijksmonument en dus is 
er veel regelgeving waar men zich 
aan moet houden. Op dit moment 
heeft het schilderwerk aan de voor-

zijde alle aandacht. Het in 2003 uit-
gevoerde werk bleek niet behoorlijk 
te zijn gedaan. Dat wordt nu hersteld, 
voor een groot deel voor rekening 
van het betrokken schildersbedrijf. 
Ook is een aantal gebreken aan het 
licht gekomen aan het torentje en het 
grote ronde raam aan de voorzijde 
van de kerk. In samenwerking met 
Monumentenwacht is een plan opge-
steld om deze gebreken te verhelpen. 
Het raam aan de voorzijde zal ver-
vangen worden en het torentje wordt 
voorzien van nieuw lood om het weer 
helemaal waterdicht te krijgen en het 
zal ook helemaal opnieuw geschil-
derd worden. Hopelijk is de renovatie 
voor de winter afgerond.

Zoals elk jaar verzorgde de lutherse 
cantorij van ENKHUIZEN, die on-
langs tien jaar bestond, een optreden 
in de Bijlmerbajes. De cantorij zingt 
dan in verschillende diensten. Het 
feit dat men niet voltallig naar Am-
sterdam kon afreizen werd al na het 
begin van de eerste dienst gecompen-
seerd door de sympathieke medewer-
king van de organist en de bewoner/
hoornist, wiens muzikale kwaliteiten 
men al kende van vorige bezoeken. 
In samenspel met de fluit ontstond zo 
een speelse begeleiding van de zang-
stemmen, waaraan men allemaal, 
zangers en bewoners, zoals elk jaar 
veel plezier beleefde. 

Kent u mensen die ‘moi’ zeggen als 
je ze tegenkomt? Dan komen ze on-
getwijfeld uit het Groningerland. In 
AMSTERDAM, in de Oude Lutherse 
Kerk aan het Spui, wordt op 26 okto-
ber voor de tweede keer een Gronin-
ger dienst gehouden. Ook wordt dan 
in Amsterdam de nieuwe Groninger 
bijbel gepresenteerd. De dag daar-
voor wordt de nieuwe bijbel ten doop 
gehouden in de Martinikerk in ‘Stad’ 
(Groningen). Het Spui is dus eigenlijk 
de eerste halte die hij aandoet op zijn 
zendingsreis naar het Westen. Het 
thema van de dienst is ‘Mitdoun en 
dwaarsliggen’, Meedoen en dwarslig-
gen. Een toespeling op het thema van 
de bijbel10daagse in die week ‘Bijbel 
tussen trend en traditie’. Uiteraard is er 
na afloop ‘kovvie en grunneger kouke’. 

Kerkgebouw Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zierikzee  
(foto: Tjally Everaarts)
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die gedoopt zijn gevraagd om voor 
een kleine tentoonstelling voorwer-
pen mee te brengen naar de kerk die 
te maken hadden met de eigen doop 
of die van hun kinderen of andere 
dierbaren. Het mocht van alles zijn, 
bijvoorbeeld een doopjurk, een doop-
kaars of een cadeautje bij de doop 
gekregen. Gevraagd werd ook om 
bij het voorwerp een kaart te voegen 
waarin een kort vervolg op de zin: 
‘Mijn doop betekent voor mij…’ Het 
werd een dienst waarin veel te zien 
en te ervaren was: een prachtige 
liturgische bloemschikking en een 
mooie tentoonstelling van tastbare  
en dierbare doopherinneringen. 

In BODEGRAVEN, waar de lutherse 
kerk thans onderdeel is van de pro-
testantse Emmaüsgemeente, is afge-
sproken dat er maandelijks diensten 
met een lutherse liturgie gehouden 
worden. Wat het gebouw van de  
lutherse kerk betreft: een beheers-
commissie zal een stichting gaan op-
richten die vorm gaat geven aan dat-
gene wat inhoudelijk aan activiteiten 
in het gebouw gaat plaats vinden. 
Het doel van de stichting is het on-
dersteunen en initiëren van deze ac-
tiviteiten. De stichting krijgt de naam 
‘Stichting vrienden van de Lutherse 
Kerk’. ‘Natuurlijk worden wij als ge-
meenteleden hier allemaal lid van. U 
wordt nog nader geïnformeerd’, zo 
valt te lezen in het lutherse deel van 
KERKMAG, het KERKMAGazine van 
de protestantse gemeente Emmaüs. 

Tachtig jaar geleden vroeg de Gere-
formeerde Kerk in Hersteld Verband 
te AMSTELVEEN een vergunning 
aan voor een kerkgebouw. Die werd 
verstrekt en met de bouw werd be-
gonnen, een ontwerp van A. Ingwer-
sen, en de kerk werd opgeleverd in 
1928. In 1953 kwam het gebouw in 
bezit van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente in Amstelveen, het ge-
meenteleven daar bloeide en groeide. 
In 1975 is het kerkgebouw aan de 
achterzijde met twee vleugels uitge-
breid. Vanwege scheefstand van de 
toren aan de Amsterdamseweg is in 
1994 funderingsherstel uitgevoerd. 
In 2003 moest de torenspits die van 
de toren was gewaaid tijdens een 
zware storm, worden vernieuwd. De 
burgerlijke gemeente van Amstelveen 
heeft de kerkenraad thans een brief 
gestuurd waarin werd meegedeeld 
dat het college van B & W de Jo-
hanneskapel heeft aangewezen als 
gemeentelijk monument. In het 80ste 
bestaansjaar van de kapel is dat na-
tuurlijk een mooie ‘onderscheiding’. 

Nog een jubileum: het kerkgebouw 
De Nieuwe Stad in AMSTERDAM-
ZUID-OOST vierde in september zijn 
derde lustrum. Op een regenachtige 
dag nu zestien jaar geleden werd 
de eerste paal in de grond van het 
weiland geslagen. De leden van de 
eigenaarkerken: de Protestantse ge-
meente Bijlmer, de Rooms-katholieke 
parochie De Graankorrel, de Evange-
lisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 
Z-O en de Evangelische Broederge-
meente zongen met vreugde: Er  
komen stromen zegen (!). Tot op 
heden wordt de lofzang gezongen, 
wordt er gebeden, brood en wijn ge-
deeld en gedoopt. Er worden feesten 
gevierd en er wordt gerouwd. Op 5 
september is het feest gevierd met 
een korenfestival waarin de diverse 
koren van de gemeente een kleurrijk 
concert verzorgden. Op 7 september 
is de verjaardag gevierd met een  
oecumenische kerkdienst met na  
afloop een receptie.

Op de Dag van Johannes de Doper 
werd in DEN HAAG diens geboorte 
gevierd. Voor die dag werd aan hen 

Gemeenteleden uit DELFT brachten 
een bezoek aan de kleinste Lutherse 
kerk in Nederland. Die bevindt zich 
in het plaatsje HEUSDEN in Noord-
Brabant. Met iets meer dan veertig 
mensen vertrok men naar het stadje 
waar men als bijzondere verrassing 
de echte lutherse vlag had uitgesto-
ken. Bij het binnenkomen zag men 
direct wat ook al in het Delftse ge-
meenteblad had gestaan: een lieflijk 
kerkje, prachtige banken, een mooi 
orgel en een mooi liturgisch centrum. 
Na de dienst volgde een lunch en een 
wandeling over de vestingwallen en 
door een gedeelte van het stadje. 

Tot slot mooie woorden zoals die op 
de website van de lutherse gemeente 
in WOERDEN staan en waarin meer 
gemeenten zich zullen herkennen:
‘De Evangelisch-lutherse gemeente 
in Woerden is…een open geloofs-
gemeenschap van mensen die willen 
leven vanuit hun geloof; een actieve 
groep, waar iedereen een inbreng 
heeft; een plaats waar je jezelf kunt 
zijn, samen met elkaar; een gemeente 
die zich wil inzetten voor recht en 
vrede in de wereld: een vierende,  
lerende en dienende gemeenschap 
van kleinen en groten.’

Tjally Everaarts-Bilyam

Doopjurken (foto: Frank Everaarts)
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In memoriam 
Hendrika Wilhelmina Muller
26 augustus 1928 - 1 mei 2008

n de vroege ochtend van Hemel-
vaartsdag overleed mevrouw 
Miep Muller. Als enig kind 
groeide zij op in Amsterdam, 

waar ze al jong moest meewerken in 
het bedrijf van haar vader, een kleine 
limonadefabriek. Ze volgde een boek-
houdkundige opleiding en begon 
samen met haar toenmalige echt-
genoot een boekhoudbedrijfje. Dat  
beroep is ze altijd blijven uitoefenen, 
ook later naast haar pastorale werk. 
Al vroeg ontwikkelde ze grote be-
langstelling voor mensen en situaties 
waarbij zorg en hulp nodig was. 
In Amsterdam was ze ruim 23 jaar 
actief in het diaconaat voor onder 
andere de Diaconie, het Weeshuis en 
het Lutherhof. Ze doorliep de leken-
opleiding voor pastoraal werker,  
gelijktijdig met Herman Leker, en was 
gastvoorganger door het hele land. 
Zo kwam ze ook in Leerdam terecht, 
waar het haar zo goed beviel dat ze 
daar kwam wonen. 
Met grote inzet diende zij niet alleen 
de Leerdamse lutherse gemeente, 
maar ook die in Gouda en Kedichem. 
Tevens was ze regelmatig gastvoor-
ganger in gemeenten door het hele 
land, want preken deed ze graag (en 
altijd uit het hoofd). In haar pastorale 
werk besteedde ze ook veel aandacht 
aan de jongeren. Zo had ze in haar 
werkgebied van de laatste twintig 
jaar, diverse jongerengroepen die 
goed bezocht werden. Ze begonnen 
altijd met een maaltijd en tijdens het 

eten werd er over van alles en nog 
wat gepraat. In Leerdam leidde ze 
jarenlang een jeugdcatechesegroep 
waar veel van de (destijds) jongeren 
goede herinneringen hebben. De tafel 
was altijd gezellig gedekt, Miep 
kookte zelf en tijdens de gesprekken 
en het knutselen speelde ze in op wat 
de jongeren bezighield. Ze organi-
seerde meerdere keren een kerstspel, 
met een rol voor iedereen. Helaas 
kwamen er steeds minder kinderen en 
hield de groep op te bestaan. In Gou-
da en Leerdam leidde ze jarenlang 
gespreksgroepen en dameskransen. 
Haar pastorale inzet en betrokkenheid 
waren velen tot steun en maakten 
haar geliefd. Veelgehoorde opmerkin-

gen waren dat ze ‘je serieus nam’ en 
‘nooit je vertrouwen zou beschamen’. 
Voor ieder die dat wilde of nodig had, 
had ze een luisterend oor en geen 
zieke ontsnapte aan haar aandacht. 
Ook buiten de (regio)grens was ze 
actief. Zo maakte zij in december 2007 
nog deel uit van de delegatie Diaconie 
Amsterdam, ter gelegenheid van het 
25-jarig partnerschap in Warschau. Na 
haar dood ontving de Amsterdamse 
Diaconie vele Poolse reacties.
Het geloof was belangrijk voor haar. 
Daarom vond ze de zwaarmoedigheid 
die ze in haar werkomgeving, de  
Alblasserwaard, tegenkwam zo jam-
mer. Miep wilde juist de vreugde die 
het geloof geeft doorgeven. De ma-
nier waarop zij dat deed, was voor 
velen hartverwarmend. Omgekeerd 
putte zij kracht uit de warmte die ze 
ontving uit haar brede omgeving; ze 
hield van de streek en in het bijzon-
der van Kedichem, waar ze - naar 
haar eigen wens - op 6 mei werd 
begraven. Hoewel haar dood onver-
wacht kwam, was Miep voorbereid op 
het onvermijdelijke. De liturgie voor 
de dienst van Woord en gebed, voor-
afgaand aan de begrafenis, was door 
haar zelf bepaald. Bij het uitdragen 
werd Psalm 121 gezongen, met als 
slot-regel: Hij zal uw komen en uw 
gaan, wat u mag wedervaren, in  
eeuwigheid bewaren.
Wij gedenken haar met respect.

Alma Evenhuis

I

Jeugdwerkdag voor begeleiders
e WeLJa nodigt je graag uit 
voor de Jeugdwerkdag 2008. 
De Jeugdwerkdag is er voor 

iedereen die kinderen en of jongeren 
begeleidt in en om de kerk. Met het 
thema jeugdwerk is er ruimte voor 
ontmoeting, discussie, informatie, 

D uitwisseling van informatie en wor-
den er workshops gegeven.
De dag zal worden georganiseerd 
door de WeLJa in samenwerking met 
de CoWe, SVK en JOP en zal plaats-
vinden op 8 november 2008 van 
10.00 uur-16.00 uur aan de Ham-

burgerstraat in het wijklokaal bij de 
Lutherse Kerk te Utrecht. 

Heb je vragen of wil je je graag aan-
melden? Dit kan via het mailadres: 
mariekeaartsen@hotmail.com
Graag tot ziens op de Jeugdwerkdag!
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De cursus Theologische Vorming 
Gemeenteleden (TVG) en het Protes-
tants Centrum voor Toerusting en 
Educatie zijn organisator van deze 
cursus in Amsterdam. De cursus is 
ontstaan na de samenvoeging van 
de vroegere Lutherse Leken Oplei-
ding en de cursus Theologische Vor-
ming Gemeenteleden en ontworpen 
door dr. Sabine Hiebsch.

In deze cursus

tijd waarin hij leefde
-

ken die Luther heeft gehouden

Jodendom

over Maria, met zijn Magnificat, 
en met zijn leer van de rechtvaar-
diging en de beroemde ‘twee- 
regimentenleer’

-

Maarten Luther en zijn ideeën, zijn belijdenisgeschrif-

ten en lutheranisme in Nederland zijn onderwerpen 

die aan bod komen in een nieuwe cursus Lutherana. 

Iedereen die wat wil opsteken is welkom in januari, 

februari en maart 2009. 

Cursus Lutherana voor iedereen

ten ter sprake en hoort u over de 
relatie Luther en Nederland

-
therse liturgie en laat u zich zin-
gend inspireren

en Calvijn

De cursus staat open voor alle geïn-
teresseerden met belangstelling voor 
theologie en kerk uit alle gemeenten 
in de Protestantse Kerk en daarbui-
ten. In de Protestantse Kerk zijn de 
Lutherse en Calvinistische traditie 
samengegaan. Maar hoe bewust zijn 
lutheranen zich van hún traditie en 
kerk en wat weten andere leden van 
de Protestantse Kerk van de lutherse 
theologie en het luthers kerkelijk 
leven? De deelnemers ontvangen 
tijdens de cursus uitvoerig gedocu-
menteerd cursusmateriaal met een 
verzamelmap en ontvangen na af-
loop van de cursus een certificaat.

De cursus wordt gegeven door de 
volgende docenten: dr. S.Hiebsch, 
prof. dr. W.Balke, prrof. dr. J.P. 
Boendermaker, drs. J.C.Klok, dr. 
K.G. van Manen, ds. H. Mudde, dr. 
E. van der Veer en Drs. T. Verduijn. 
Zij laten u vanuit hun eigen achter-
grond ervaren welke betekenis de 
theologie en het denken van Luther 
voor u kan hebben.

De cursus vindt plaats in de Lu-
therse Augustanakerk te Amsterdam 
(Bos en Lommer), Erasmusgracht 24. 
Data: zaterdag 10 en 24 januari,  
7 en 21 februari, 7 en 21 maart.  
De cursus-dagen duren van  
10.00 - 15.00 uur.
De kosten voor de cursus bedragen  

 150,-. Daarbij inbegrepen zijn alle 
lesmaterialen en koffie en thee. U dient 
wel uw eigen lunch mee te nemen. 
Voor informatie over de cursus kunt 
u contact opnemen met cursusleider 
J.Koerts, landelijk project-medewer-
ker van de TVG. U kunt zich even-
eens bij de cursusleider tot 15 de-
cember aanmelden voor de cursus. 

Protestants Landelijk Dienstencentrum
t.a.v. J. Koerts, projectmedewerker TVG
Kamer 114
Postbus 8505, 3503 RM Utrecht
Telefoon: 06 - 11 53 76 77
E-mail: j.koerts@pkn.nl

Lutherdag:  
lutherse lef!
Lutherse lef’ is het uitdagende onder-
werp van de Lutherdag 2008. Het 
gaat op 1 november in de lutherse 
kerk te Ede over de moed van Luther 
en lutherse moed. Daarnaast komt 
Luther in relatie tot de economie aan 
bod. Twee onderwerpen die de gren-
zen van het gewone overschrijden, 
die getuigen van lef! Wat hebben we 
aan Luther in deze context, voor 
vandaag en later?

Inleiders : dr. Dick Akerboom en  
drs. Hans Bas Val.

Programma:

10.00 uur met koffie in de kerk
10.15 Morgengebed
10.30 Lezing dr. Dick Akerboom
11.00 Vragen
11.15 Lezing drs. Hans Bas Val
11.45 Vragen
12.00 Discussie
13.00  Lunch in het Gemeentecen-

trum van de Lutherse kerk

14.00  presentatie van Partner- 
schappen

15.00  Wat doet de Martin Luther 
Bund?

15.30 Theepauze
16.00 Dienst met Heilig Avondmaal.              

Als kinderoppas nodig is, wilt u dat 
dan snel melden bij: ds. Perla Aker-
boom, tel. (024) 323 80 24.
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Middenin een oud stukje Amsterdam ligt het Luthers 

Verpleeghuis De Wittenberg, het vroegere Lutherse  

Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. De ingang 

voert door een fraai hofje met gezellige zitjes, omringd 

door eeuwenoude bomen. In de hal heerst grote bedrij-

vigheid van in- en uitgaande bewoners.  

Zo op het oog een ‘gewoon’ verpleeghuis met moderne 

voorzieningen. Twee gangen en een trap verder veran-

dert het interieur plotseling: hoge deuren, lambrisering, 

imposante schilderijen en kisten met koperen sloten. 

Hier, in de fraai gerestaureerde bestuursvertrekken, 

bevindt zich de ‘Luther Collectie Amsterdam’. 

n de statige herenkamer van  
‘Het Huis’ (in 1772 gesticht met 
behulp van een diaconaal legaat), 

waar de Heren en Dames van het 
bestuur vergaderden, valt niet aan 
Luther te ontkomen. Overal hangt en 
staat het aan hem verwante erfgoed 
waaruit ruim tweehonderd jaar lu-
therse historie ademt.

Het Oude Huis
Medio jaren tachtig van de vorige 
eeuw verdwenen veel lutherse instel-
lingen. Daarmee dreigde ook een groot 
deel van het lutherse kunstbezit te 
verdwijnen. Mede door dit omvangrijke 
bezit verdient de lutherse kerk (van alle 
protestantse kerken) het stempel meest 
cultuurvormend. Het verdwijnen of 
verramsjen van dat bezit - wat helaas 
op grote schaal gebeurde - was ramp-
zalig genoeg, maar het tij kon gekeerd. 
Daartoe nam in 1986 de Stichting 
‘Het Oude Huis’ het initiatief om voor-
werpen uit luthers kerkelijk bezit te 

inventariseren en restaureren. Zo werd 
(verder) voorkomen dat kostbare voor-
werpen uit dit kerkelijk bezit hun weg 
vonden naar kunstmarkt of veiling en 
erger: rommelmarkt of braderie. 

Tijdsbeeld
Nu is de kunststichting ‘Het Oude 
Huis’ omgedoopt tot Luther Collectie 
Amsterdam en ook het huidige be-
stuur richt zich met grote inzet op het 
behoud, beheer en restauratie van de 
collectie die van oudsher eigendom is 
van de lutherse kerk. ‘Dat is ook van 
belang,’ aldus bestuurslid Carel van 
den Berg, ‘omdat de collectie zo’n 
goed beeld geeft van de rol die de  
lutherse kerk in de samenleving speel-
de. In de 19e eeuw waren het immers 
vooral kerkelijke instellingen die op 
maatschappelijk gebied de toon aan-
gaven. Van al die ontwikkelingen en 
gebeurtenissen hebben we vaak enkele 
voorwerpen.’

Uitbreiding collectie
Naast het behoud en beheer van de 
collectie wil het bestuur er tevens meer 
bekendheid aan geven, óók met het 
oog op volgende generaties. De jaar-
lijkse gift van de gemeente Amsterdam 
gaat voornamelijk op aan het onder-
houd en is niet toereikend voor het 
doen van grote aankopen en restaura-
tie. ‘Eigenlijk kunnen we wel hulp  
gebruiken bij de uitbreiding van de col-
lectie’, zegt beheerder Harry Ligthart, 
‘vaak weten mensen niet eens wat ze 
in huis hebben. Kinderen die het huis 
van hun overleden ouders ontruimen 
komen van alles tegen wat interessant 
kan zijn. Een mooi glas of koperen 
bokaal, maar ook bekertjes, kopjes, 
lepeltjes, gedenkpenningen, kortom 
-alles met lutherse verwijzing is inte-
ressant.’ Hij doet de dringende oproep 
aan ieder, waar ook in het land, die in 
het bezit is of komt van voorwerpen, 
objecten, schilderijen, liturgica en meer, 
van lutherse signatuur dit kenbaar te 
maken. ‘Blijf er niet op zitten!’ Van 
den Berg vult aan: ‘of zorg voor een 
testamentaire verklaring dat het na 
verscheiden van de eigenaar naar de 
Luther Collectie gaat.’ 

I

Luthers erfgoed in 
verpleeghuis

Tafelbel regentessen, Gedenkbord 
Luthers Weeshuis, Dameskamer.
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Uiteraard zijn donaties aan de stichting 
ook erg welkom. 

Dominee met hoogtevrees?
Het mysterie van de ‘verdwenen preek-
stoel’ uit Wildervank bereikt nu een 
ontknoping. In een vorig nummer 
van Elkkwartaal berichtten we over 
verdwenen delen van de preekstoel uit 
Wildervank. De bewuste delen, zo is nu 
bekend, zijn in het bezit van de Luther 
Collectie, waar ze wachten op restau-
ratie (die hard nodig is, maar waarvoor 
het geld nog ontbreekt) om uiteindelijk 
onderdeel te vormen van een preek-
stoelreconstructie in de gebedsruimte 
van het Lutherhuis. Carel van den Berg 
beaamt dat de stukken formeel toebe-
hoorden aan de gemeente Wildervank. 

De Luther Collectie Amsterdam is gehuisvest in de 
schitterend gerestaureerde bestuursvertrekken van het 
Luthers Verpleeghuis De Wittenberg aan de Nieuwe 
Keizersgracht in Amsterdam. De collectie omvat onder 
meer regentenportretten, meubelstukken, prenten, pen-
ningen, boeken en documenten. Ook is er een grote 
verscheidenheid aan objecten: bewerkte voorzitters-
hamers, collectebussen, diaconessenkledingstukken en 
liturgische voorwerpen.
Voor bezichtiging van de collectie: schrijf of mail met 

het secretariaat, dat ook groepsrondleidingen kan  
verzorgen. Maximaal 15 personen, toegang: 5,- p.p.
Voor toezending van de fraaie, onlangs uitgebrachte 
brochure over Luther Collectie Amsterdam: schrijf of 
mail naar: Secretariaat Luther Collectie Amsterdam, 
Bartokweg 39, 1323 SR Almere, e-mail: 
info@luthercollectieamsterdam.nl 
Ook is het mogelijk deel te nemen aan een wandeling 
Langs lutherse sporen in Amsterdam. Voor gegevens 
hierover: www.luthersamsterdam.nl

Met de klok mee, beginnend links-
boven: poppen met lutherse wezen-
kleding, Lakstempel LDA, GIL Vier 
Evangelisten, Penning.

Brochure Luther Collectie Amsterdam

Het Luthers archief
ange tijd werd het luthers ar-
chief bewaard en beheerd in 
Woerden.  Bij de verhuizing 

van het lutherse bureau naar het 
landelijk dienstencentrum te Utrecht 
in 1999, kwam het archief ook mee 
daar naartoe. 

Voor het opschonen van ruim vijftig 
meter archief werd lutherhistorie-
kenner Johan Veenhuis benaderd. 
Sinds februari van dit jaar werkt hij 
gestaag aan het ruimen, sorteren en 
ordenen en verwacht daar nog wel 
een half jaartje mee bezig te zijn. 
Conform de handleiding van de 
Archiefwet maakt hij - voorlopige - 
beschrijvingen en plaatsingen van 
alles wat hij tegenkomt over Diaco-
nie, Synodale Raad, Zendingsraad, 
de Lutherse Jeugdbond, kortom: dat 
wat te maken heeft met de landelijke 

L lutherse kerk. Zo, in dit ordenings-
principe, werkt Johan Veenhuis aan 
de ontsluiting en toegankelijkheid 
van het luthers archief. ‘Mooi spul’ 
is bijvoorbeeld een voorzittershamer, 
of een plaquette van de lutherse 
studenten- inclusief dispuutlied. Op 
de vraag of een dergelijke hamer 
niet eerder in de Luther Collectie (zie 
elders in dit nummer) thuishoort, 
antwoordt Veenhuis ontkennend; de 
hamer is immers typerend voor het 
bestuurlijke element. De synodestuk-
ken zijn nu compleet, maar elders 
zijn nog wel hiaten, zoals in de stuk-
ken van het Luthers Genootschap.
Er is ook veel materiaal verloren 
gegaan. Dat kwam door onverschil-
ligheid, maar soms ook door onwe-
tendheid. Johan Veenhuis: ‘In veel 
gemeenten krijgt de secretaris alles 
op z’n bord, neemt het mee naar huis 

en ja, hoe gaat dat dan later? Ook 
particulieren beschikten over mate-
riaal. Na aftreden of overlijden weet 
niemand meer waar het spul is.’ Zo 
raakte de gemeente Ede het eerste 
notulenboek kwijt. Om te voorkomen 
dat spullen niet meer boven water 
komen én om het archief zo compleet 
mogelijk te krijgen, roept hij kerken-
raden en hun (oud)leden op, alles wat 
ze tegenkomen naar Utrecht te bren-
gen of sturen. In lokale archieven is 
hij niet geïnteresseerd, ‘ja, persoonlijk 
natuurlijk wel, maar die horen thuis 
in de burgerlijke archieven.’

Wie materiaal heeft met betrek-
king tot de laatste 50 jaar landelijke 
Lutherse archief-historie: graag 
contact opnemen met: Johan Veen-
huis (t) (0318) 43 02 00 of e-mail: 
jh.veenhuis@hccnet.nl

‘Maar wij waren niet op de hoogte van 
de voorgeschiedenis. Met de aankoop 
handelden wij geheel conform onze 
werkwijze: het traceren en in beheer/
bezit krijgen van bijzondere luther-
elementen met als doel: ze te behouden 
voor de volgende generaties. Met Wil-
dervank is echter contact gelegd dat 
hen de mogelijkheid tot terugkopen 
biedt.’ Naar de oerhistorie van de ‘brok-
stokken’ blijft het gissen; de toenmalige 
predikant zou de preekstoel verwijderd 
hebben omdat deze hem te hoog was. 
Hoogtevrees of niet, het is te hopen dat 
ze straks in volle glorie te zien zijn, als 
een van de vele pronkstukken uit de 
Luther Collectie Amsterdam.

Alma Evenhuis
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SVK-jubileum
Dit jaar bestaat de Stichting Vakantiekampen dertig 

jaar. Aangezien de vrijwilligers van de SVK wel van een 

feestje houden was dit een goede reden om dit jubi-

leum te vieren! (Oud-) vrijwilligers en (oud-) deel-

nemers werden uitgenodigd om op 17 augustus naar 

het kampterrein in Ede te reizen om een middag  

herinneringen op te halen, een spel te doen en af te 

sluiten met een barbecue en natuurlijk een kampvuur!  

ertig jaar vakantiekampen op 
landgoed Hoekelum, zeilkam-
pen in Friesland en een actief-

kamp in Ommen. Voorheen heette 
de Stichting Vakantiekampen NLJB 
(Nederlands Lutherse Jeugdbond) 
en BKK (Bonds kampcommissie). En 
allemaal deden ze hetzelfde, kinderen 
een leuke vakantie bezorgen. Wat 
ook opviel vanuit ieders verhalen is 
dat er qua sfeer ook niet veel veran-
derd is. De kinderen zijn misschien 
lastiger maar het is nog steeds ‘eigen 
lol eerst’. Elkaar een beetje plagen en 
de kinderen ook gebeurd nog steeds 
en sterke kampverhalen zijn blijkbaar 
van alle generaties!
Door alle stukken in Elkkwartaal 
weten de meesten onder ons nu wel 

wat een dergelijk kamp inhoudt. 
Maar wat hebben deze mensen die 
nu en vroeger de kampen leidden, er 
zelf uitgehaald? En hoe hebben zij 
deze tijd beleefd. Hieronder een paar 
impressies hiervan!

Bert Wentink
Deed in 1964 zijn eerste Luthergroep-
weekend. Hij begon als deelnemer 
van de Haagse Luthergroep en werd 
daarna leider. Toen het Haagse kamp 
ouder werd, met 14-17-jarigen, heeft 
hij de oudste kinderen meegenomen 
naar de kampen van de NLJB. Daarna 
leidde hij twee fietskampen. Ook 
bouwde hij vaak mee aan het op-
bouwkamp, voorafgaand aan het ge-
wone. En bij het veteranenkamp is hij 

D ook vaak aanwezig gewest. Dit kamp 
was bedoeld om weer af te breken na 
de kampen, hierbij kwamen de gezin-
nen van leiding en oud-leiding ook 
een weekje mee.
In Den Haag had Bert al lutherkam-
pen gedraaid en daarna het Haagse 
kamp. Zijn redenen om mee te gaan 
waren de gezelligheid en vertrouwd-
heid. Ook vond hij de kampen ver-
slavend. Berts eigen kinderen gingen 
ook mee op kamp en nu behoren drie 
van zijn vier kinderen zelf tot de lei-
ding. Dit is één van de dingen die hij 
mee naar huis heeft genomen vanuit 
kamp. Ook heeft hij tijdens de kam-
pen vrienden voor het leven gemaakt.

Matthijs de Bruijne
Vanaf zijn zevende jaar deelnemer 
van de SVK, nu elf jaar leiding en 
oud-voorzitter van de Stichting. 
Op zijn negentiende werd Matthijs 
uitgenodigd voor een leidingdag bij 
iemand thuis. Hij is zijn eerste jaar 
toen mee gegaan met 10-12-jarigen. 
Hij had toen alleen nog maar erva-
ring als deelnemer en wist niet goed 
wat hij moest verwachten. Maar het 
beviel goed en het was een geslaagd 
kamp, en Matthijs was verslaafd (een 
woord wat je vaak hoort in gesprek-
ken met de kampleiding!). Wat hij 
mooi vind aan het leiden van een 
kamp is het contact met andere  
generaties, de trends en humor die 
al anders zijn dan toen hij mee ging. 
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‘Luthers grote Leidsman’
Luthers grote Leidsman is een boek, geschreven voor 

kinderen vanaf ongeveer zes jaar. Het beschrijft het 

leven van Luther. In het boek komen veel jaartallen en 

data voor die belangrijk waren in het leven van Maar-

ten Luther. 

Het is een gemakkelijk te lezen boek 
waarin voornamelijk de rol van God 
en Jezus in het leven van Luther veel 
naar voren komen. Maar ook be-
schrijft het zijn levensloop. Het boek 
leest makkelijk weg en is leuk voor 
kinderen om ze een beeld te geven 
van hoe Luther heeft geleefd en wat 
hij gedaan heeft. Wel vond ik af en 
toe de toon wat betuttelend. Naar 

mijn idee heeft de schrijver zich er 
erg opgericht op wat mensen denken 
over Luther en wat minder op wat er 
in Luther zelf om ging. Er staat vaak: 
zijn vrienden dachten, zijn vrienden 
zeiden. Op zich niets mis mee, maar 
misschien maakt dit het lezen iets 
minder leuk voor volwassenen. Het is 
duidelijk een kinderboek!
De levensloop van Luther is mooi 

beschreven. Het leven bij zijn ouders 
in Eisleben, zijn tijd in Maagdenburg 
en daarna Eisenbach, zijn studietijd 
in Erfurt. Ook zijn tijd in Wittenberg 
wordt uitvoerig behandeld en de 
schrijver heeft een goed beeld gege-
ven van hoe Maarten Luther van een 
monnik die nooit rust vond, transfor-
meerde naar iemand die de kerk heeft 
hervormd. Kortom: een leuk boek 
voor kinderen die meer willen weten 
over Maarten Luther.

Daan Leker

Naar aanleiding van: C. van Rijswijk, 
Luthers grote Leidsman, Uitgeverij/
Boekhandel Gebr. Koster te Barneveld 
2002.

Oppikken wat leeft onder de jongeren 
vind hij belangrijk. Hij is nu de an-
dere generatie, hij vindt het grappig 
om te zien dat zij dingen als ‘de grote 
meneer Kaktusshow’ en Duran Duran 
niet meer kennen. Hij merkt aan het 
feit dat er zoveel vrije uren in gaan 
zitten dat het vrijwilligerswerk is. 
Maar eigenlijk is het vooral lol en 
hartstikke leuk.

Eric Olaf Brinkers
Was zelf deelnemer in de jaren ze-
ventig en is daarna twee jaar leider 

geweest bij de fietskampen. Eric Olaf 
zat zelf in het NLJB bestuur. Hierdoor 
voelde hij zich sterk verbonden met 
de kampen maar hij draaide ze zelf 
niet. Wel ging hij alle weekenden, 
zoals opbouw- en midwinterweekend, 
mee. Van hieruit is hij is hij gevraagd 
om mee te gaan als leiding bij de 
fietskampen. Meestal begon iemand 
met de kampen en kwam zo terecht 
in het NLJB bestuur, bij Eric Olaf was 
het precies dus andersom. Vanuit de 
kampen is er een grote vriendengroep 
ontstaan die hij nog steeds ziet. Een 

soort NLJB familieband. Ook het 
gevoel om ergens bij te horen heeft 
hij meegenomen vanuit de kampen. 
Met de vriendengroep hebben ze nog 
steeds elk jaar met Hemelvaart een 
eigen veteranenweekend waarin ze 
met de kinderen gaan kamperen in 
de achtertuin (lees: weiland) van Frits 
van der Meer (ook oud-kampleiding). 
Dit natuurlijk inclusief barbecue en 
kampvuur! Eric Olaf heeft nooit het 
idee gehad dat hij vrijwilligerswerk 
deed. Natuurlijk moesten de declara-
ties gedaan worden maar meer was 
een gezellige club bij elkaar, er zat 
geen druk op. Ook buiten de kampen 
zag men elkaar en iedereen hielp 
elkaar ook buiten de kampen.

Daan Leker
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A

Lutherse terugblik op de 
vereniging in de Protestantse 
Kerk in Nederland (1)
In de aanloop naar de vereniging van drie protes-

tantse kerken in de Protestantse Kerk in Nederland in 

2004 en daarna was Hans van der Meer eerste secre-

taris van de Evangelisch-Lutherse Synode. Eerst van 

de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 

Nederlanden en na de vereniging op 1 mei 2004 van 

de lutherse synode van de Protestantse Kerk. Momen-

teel is hij even terug vanwege de vervulling van de 

vacature van eerste secretaris. In de tijd dat hij even 

geen secretaris meer was vatte hij het plan op om zijn 

herinneringen aan het Samen op Weg-proces en de 

fusie vast te leggen. In een aantal gesprekken met 

Praxedis Bouwman deed hij zijn relaas. In deze editie 

van Elkkwartaal aflevering 1. 

ctief in lutherse zaken was 
Hans van der Meer (66) al heel 
lang. Bewust maakte hij het 

slaan van de eerste paal mee van de 
Augustanakerk in Amsterdam. Bestu-
ren zat er al vroeg in, in Amsterdam 
bij de Lutherse Jeugdraad bijvoor-
beeld, of secretaris van de NLJB  
(Nederlandse Lutherse Jeugd Bond), 
later tweede secretaris in de kerken-
raad van de gemeente Amstelveen en 
vanuit zijn eigen universitaire ach-
tergrond als scheikundige en infor-
maticus ook in het bestuur van het  
Lutherse seminarium. In de synode 
was hij wisselend actief. Eerst als 
plaatsvervangend lid, vanaf 1994 lid 
van de synodale commissie, zeg maar 

het dagelijks bestuur van de luthera-
nen, en vanaf eind 1996 als secreta-
ris. Uit dien hoofde werd Van der 
Meer afgevaardigd naar het triomo-
deramen, het bestuur van de samen-
werkende gereformeerde, hervormde 
en lutherse kerken in het Samen op 
Weg-proces. Acht jaar lang was hij 
op die manier van zeer nabij betrok-
ken bij de fusie van de drie kerken in 
de Protestantse Kerk in Nederland in 
mei 2004. ‘Ik sta niet graag vooraan 
op de bühne, het is voor mij makke-
lijker werken vanuit de studeerkamer. 
De functie van eerste secretaris vond 
ik een prettige.’ In het begin van zijn 
betrokkenheid bij het SoW-proces zag 
Van der Meer de Remonstranten uit-

stappen: ‘Ik hoorde ze afhaken op  
de Dordtse leerregels. Het was de tijd 
waarin de Romeinse artikelen van de 
nieuwe kerkorde in eerste lezing aan 
de orde waren. Uit die tijd herinner  
ik mij nog levendig een hervormde 
spreker die de kerkorde ‘een luthers 
waterhoofd’ vond hebben. Het is jam-
mer dat in de Protestantse Kerk wei-
nig belangstelling lijkt te zijn voor 
een hernieuwd gesprek met de  
Remonstranten.’

Veilig secretariaat
‘Secretaris zijn biedt wat meer veilig-
heid, minder in de schijnwerpers, 
woorden vind ik vaak pas achteraf. 
Als ik in het openbaar wat moet doen, 
bereid ik me altijd heel goed voor. 
Gelukkig hadden we in de Evange-
lisch-Lutherse Kerk altijd goede amb-
telijke ondersteuning.’ Toch schreef 
Van der Meer brieven waarin elk 
woord gewogen moet worden, altijd 
zelf. In de loop der jaren werd de 
functie van secretaris steeds strate-
gischer, het werd een beetje een  
sleutelpositie. ‘Wél plezierig. Ik heb 
geprobeerd er integer in te staan.  
Niet mijn opinie door te drijven, maar 
steeds te besturen vanuit het algemeen 
belang. Ik vind dat je moet oppassen 
voor het dictatoriaat van de bestuur-
der.’ Even nadenkend komt Hans van 
der Meer tot de conclusie dat hij 
macht heeft gehad. Nagestreefd heeft 
hij het niet. ‘Vroeger was ik minder 
assertief, zocht ik te vaak het midden. 
Later begreep ik dat het soms ook 
nodig is om door te drammen’.

Lang geen besef vereniging
Vier pakketten multomappen komen 
op tafel. Keurig geordend staan Van 
der Meers ervaringen op multoblaad-
jes. In het begin van het triomodera-
men keek hij zijn ogen uit. ‘Wat een 
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Poolse landdag was dat’, verzucht hij. 
‘Op een gegeven moment waren er 
haast meer adviseurs bij de vergade-
ringen van het triomoderamen dan 
dat er leden zaten. Ten aanzien van 
de gesprekken over de kerkorde had 
ik de indruk dat Wonno Bleij, die van 
lutherse zijde deelnam aan de werk-
groep die de nieuwe kerkorde schreef, 
als een van de weinigen het heilzame 
conflict met de anderen daarover aan 
durfde te gaan. Hij heeft in mijn ogen 
een hele grote bijdrage geleverd aan 
de inhoud van de basis van de Protes-
tantse Kerk in Nederland.’ Van der 
Meer begon bij zijn aantreden in het 
triomoderamen van alles op te schrij-
ven. Om te visualiseren, om te orde-
nen, om te leren. Het gaf hem een 
basis voor zijn werk. ‘Ik ben een beet-
je een kamergeleerde, geen netwerker.’
De leden van de andere moderamina 
wisselden snel, de drie afzonderlijke 
moderamina van de kerken werkten 
grotendeels langs elkaar heen. Zoals 
bijvoorbeeld de komst van Bas Plai-
sier als secretaris-generaal van de 
Nederlandse Hervormde Kerk of een 
nieuwe preses, ‘dat soort gebeurtenis-
sen overviel mij altijd min of meer, 
maar de anderen zullen van ons wel 
eenzelfde gevoel gehad hebben’. De 
lutheranen waren goed beschouwd de 
meest bestendige deelnemers. ‘Eigen-
lijk kon iedereen de scheidslijnen wel 
zien in het triomoderamen, elk had 
tenslotte zijn eigen ‘winkeltje’. Het 
heeft lang geduurd voordat de kerken 
zich realiseerden dat ze aan het ver-
enigen waren.’ Een kwestie rondom 
pedofilie in 1997 komt me hierbij in 
de herinnering. Ondanks het feit dat 
de kwestie zich in de periferie van de 
kerk afspeelde, deed het veel stof 

opwaaien omdat het imago van de 
kerk ermee in het geding was. Dit is 
niet de plaats om de kwestie tot in 
detail uit de doeken te doen, maar het 
ging erom dat iemand uit gerefor-
meerde kring de kwestie pedofilie en 
kerk op scherp zette. Uiteindelijk 
kostte het een gereformeerde preses 
de kop, maar mij is bijgebleven dat 
zo’n kwestie toen nog in de eerste 
plaats binnen de eigen kring werd 
afgehandeld en pas in de tweede 
plaats in de gezamenlijkheid. Pas in 
de nasleep van deze kwestie zag ik 
daar verandering in komen. 
Eigenlijk leek de commissie die zich 
met de kerkorde bezig hield leek zich 
het meest bewust van de poging tot 
vereniging. ‘Zij hadden het tenminste 
over samen geloven.’
In de wirwar van de vele deelnemers 
aan de vergaderingen van het triomo-
deramen was het moeilijk praten. Van 
der Meer ziet dat als hoofdoorzaak 
voor het trage en slepende proces.  
In het later verkleinde triomoderamen 
ging het beter, maar niemand wist 
echt hoe het proces van vereniging 
vaart moest worden gegeven. Het 
mag Bas Plaisier zeker als verdienste 
worden toegerekend dat hij die vaart 
er tenslotte in heeft gebracht.

Elkaar niet kennen
Voor de lutheranen was het belang-
rijk dat de eindeloos durende discus-
sies over de kerkorde en het soms 
voor een poos pas op de plaats  
maken zouden ophouden. Het aantal 
actieve leden in de Evangelisch-Lu-
therse Kerk slonk, het werd moeilijker 
mensen te vinden voor bestuursfunc-
ties, kortom een van de redenen om 
in het Samen op Weg-proces te stap-
pen, namelijk het niet meer volledig 
kerk kunnen zijn, werd steeds zicht-
baarder. Maar het schoot niet op. De 
ene preses na de andere werd versle-
ten: ‘voor alle voorzitters was het 
verenigingsproces echt slopend’, de 
drie bestuursstructuren en -culturen 
waren volstrekt anders. Men kende 
elkaar vaak onvoldoende en de be-
reidheid om elkaar echt te leren ken-
nen had beter gekund. Van der Meer 
besloot om persoonlijk dan maar te 
gaan rondneuzen. ‘Ik ging in die tijd 
heel bewust diensten van anderen 
bijwonen. Ik constateerde bijvoor-
beeld dat Gereformeerde Bonders en 
lutheranen, hoezeer ze ook mogen 

verschillen, als het gaat om rechtzin-
nigheid en trouw aan het Woord best 
veel gemeen hebben. Maar ik was 
toch wel eens geschokt, zoals door 
een preek over de tekst waarin David 
zondigt met Batseba. De preek hield 
bij de zonde op. Ik was verontwaar-
digd, waar blijft de vergeving? Als 
David tot berouw komt is die er en 
gaat het daar dan niet ook om?’ De 
bestuurders uit de verschillende ker-
ken waren eigenlijk veel te weinig op 
elkaar betrokken. ‘Iedereen is vanuit 
de eigen traditie in de vereniging 
gestapt. Terwijl het de bedoeling was 
dat de Protestantse Kerk een kerk zou 
worden. Dat doe je niet pas op de dag 
van vereniging, maar ver daarvoor.’ 
Maar natuurlijk is het achteraf mak-
kelijk praten en ‘had ik er zelf ook 
meer aan moeten doen’.
 
Praxedis Bouwman

Volgende aflevering: Cruciale punten.

Hans van der Meer toen hij begon als secre-
taris van de Synodale Commissie van de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Hier tijdens de lutherse 
synode van december 1996. (Foto: Tjally 
Everaarts-Bilyam, archief ElkKwartaal)

Logo voor de 11e assemblee van 
de Lutherse Wereldfederatie die in 
Stuttgart, Duitsland, van 20-27 juli 
2010 wordt gehouden. In het midden 
een kruis, met een ontluikende knop 
en omringd door het thema van de 
11e assemblee: ‘Geef ons heden ons 
dagelijks brood’.  
De vraag uit het Onze Vader werd 
met enkele penseelstreken helder 
en duidelijk neergezet. De vloeiende 
vorm van het kruis maakt duidelijk 
dat het christelijk geloof niet statisch, 
maar levendig is. De lichte kromming 
naar boven symboliseert de hoop op 
wederopstanding. 
De openknappende knop staat voor 
alles wat groeit op aarde, vooral voor 
graan, bron van dagelijks voedsel 
voor mensen. Graan, dat niet alleen 
op ‘brood’ terugslaat, aangezien voor 
het merendeel van de lutheranen 
in de wereld rijst 
voedingsmiddel 
nummer 1 is. 
Het vriendelijke en 
hoopgevende in het 
logo is daarnaast 
een verwijzing naar 
de vriendelijkheid 
Gods, die in het 
avondmaal in brood 
en wijn dichtbij de 
mensen komt.
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