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omer. Om mij heen hoor ik 
mensen die verlangen naar dat 
wat bij zomer hoort: even niets. 

Om mij heen ook mensen die voor de 
drukte uit hun rust pakken. Vakantie.
Dat was niet weggelegd voor Detlef 
Bohlken, de nieuwe president van de 
evangelisch-lutherse synode. Zijn 
agenda zit bomvol tot en met ‘Lyon’. 
Lyon? Dat klinkt als vakantie in 
Frankrijk, dat is het niet. De CEC, de 
verenigde Europese protestantse en 
orthodoxe kerken vergaderen er en 
vieren hun 50-jarige coöperatie. 
Dominee Bohlken maakt deel uit van 
de delegatie van de Protestantse Kerk 
en vergadert mee, half juli. U kunt 
hernieuwd, want voor u vooral door 
de meditaties op pagina 3 al bekend, 
kennis maken met hem. U hoeft er 
niet voor naar Lyon, u leest over hem 
in dit zomernummer.           

Z Lyon, ook voor mij klinkt het als wer-
ken en dan vakantie. Ook ik ben er en 
praat over communicatie, in het pro-
gramma rond de vergadering. Lyon, 
je kunt daarna allerlei prettige kanten 
op. Vergeeft u mij de onbeleefdheid 
om bij de redactie te blijven, de zomer 
is de tijd voor een zonnetje om ze in 
te zetten. Herkent u op de foto’s van de 
voorpagina: Tjally Everaarts-Bilyam, 
Marianne van der Meij-Seinstra, 
Erwin de Fouw, Alma Evenhuis, Frans 
Rozemond of Daan Leker? Nauwelijks 
bekomen, en nog niet uitgelezen, van 
het werk voor de extra ElkKwartaal 
over vijf jaar PKN, maakten zij voor u 
dit dikke zomernummer.    
Voor hen die reizen: behouden thuis-
komst. Voor hen die thuisblijven: niet 
te veel regen!

Praxedis Bouwman

Ten geleideColofon

Bij de voorplaat
Vakantie: een uitgelezen gelegenheid om 
Elkkwartaal aandachtig te lezen. In het 
midden het nieuwe moderamen van de 
synodale commissie van de evangelisch-
lutherse synode van de Protestantse Kerk, 
van links naar rechts: Detlef Bohlken, 
Reind Loggen, Leonie Wagenaar, Anders 
van der Meij en Susanne Freytag. 
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Meditatie

‘Had ik maar...’

ad ik maar...’ Hoe vaak zeg ik deze zin wel niet 
tegen mezelf? Had ik maar beter geleerd voor die 
toets, had ik maar eerder mijn mening gezegd, 

was ik maar eerder bij hem op bezoek gegaan. Had ik 
maar meer tijd besteed aan wat echt waardevol is. Vaak is 
er geen weg meer terug. Op een gegeven moment zijn 
dingen definitief. 
Twee figuren staan tegenover elkaar. Lazarus (‘God helpt’) 
en een rijke man. De een heeft alles: geld, macht, invloed, 
purper, linnen en de mateloosheid van de eigentijdse fees-
ten. De ander heeft niets, behalve zijn naam: hij is ziek, 
wordt publiekelijk geminacht en krijgt niet eens het afval 
van de tafel van de rijken.
De afstand tussen beiden is zo groot, dat zij geen contact 
met elkaar hebben. Het gaat om dat beeld. Niet om dood 
en hel of vagevuur. Het gaat om een niet te overbruggen 
afstand, een kloof. Zij zitten op een andere plaats. Arm en 
rijk. En het lijkt erop, dat zij geen kans maken om elkaar 
te ontmoeten. De een heeft aan zichzelf genoeg. Hij leeft 
in welvaart en luxe. Hij heeft niet eens contact met God. 
De andere leeft in angst en onrust, in onzekerheid en 
armoede. En in contact met God.

Het staat op scherp. Scherper kan het haast niet. Het gaat 
wel om leven en dood, maar niet over moralisme. Waar 
het uiteindelijk om gaat is, dat het falen niet het laatste 
woord is. De rijke zit niet vast in zijn lot. Er wordt juist de 
andere kant uit gedacht, naar een oplossing. Om een 
mogelijke omgang met de situatie. Niet dat daarmee ook 
maar een stuk van de scherpte van de tekst wordt weg-
genomen: er is een straal van genade te zien. Er glinstert 
iets van vergeving door God.

Mozes – oftewel de wet – de profeten worden genoemd. 
Mensen, kijk naar wat je doet. Naar de gevolgen daarvan. 
Kijk naar de macht van je daden. Jullie hebben de wet en 
de profeten en daarbij nog de opstanding als hulp.        
Het kan ook anders aflopen. De situatie kan veranderen. 
Nu is het niet te laat. Jullie zijn niet alleen in wat jullie 
doen. Jullie zijn niet verloren.
Er is een kans om de kloof te overbruggen, een kans op 
contact tussen Lazarus en de rijke man. Er is een kans van 
contact tussen God en de rijke man.

God kiest de kant van Lazarus. God kiest voor de onder-
drukte, voor wie onrecht is aangedaan. Aan de andere kant 
wordt van de rijke man niet iets onmogelijk moeilijks 
gevraagd. Hij hoeft niet al zijn rijkdom weg te geven, om 
met God in contact te komen. Een beetje deel laten hebben 
aan de overvloed brengt mij al in contact met de arme man.
Als we de rijke man tegenover Lazarus zetten, voelen wij 
onze eigen grenzen en mogelijkheden. Daarom wordt het 
verhaal zo scherp verteld. Het ligt nog open wat er gaat 
gebeuren. Wij kunnen de keuze maken. Dat zal niet voor 
altijd zo blijven – het verhaal blijft spannend. Leven laat 
zich niet opschuiven naar later, rijkdom laat zich niet 
meenemen. Wij leven zonder garantie op herkansing.
De zomertijd, de zondagen na trinitatis, dat is een lange 
tijd zonder grote feesten – juist om het grote verhaal van 
deze God met ons mensen steeds weer te begrijpen. Steeds 
op een iets andere manier, steeds vanuit een iets andere 
visie. Deze tijd wil ons wakker houden. Niet dat alles in 
een keer zou moeten, maar er gebeurt wel iets!

Detlef Bohlken

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en 
fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, 
lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vul-
len met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen 
honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij 
werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij 
in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn 
zijde. Hij riep: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn 
vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.’ Maar Abraham zei: ‘Kind, 
bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft 
gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie 
van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.’ Toen zei de rijke 
man: ‘Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan 
hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.’ Abraham zei: ‘Ze hebben 
Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!’ De rijke man zei: ‘Nee, vader Abraham, maar als iemand van 
de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.’ Maar Abraham zei: ‘Als ze niet naar Mozes en de profe-
ten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.’
(Lucas 16: 19-31)

‘H
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aast de president koos de 
nieuwe synode, zes predikan-
ten en twaalf niet-predikan-

ten, nog vier andere dagelijkse 
bestuurders uit haar midden. Vice-
president werd Susanne Freytag 
(tevens moderamenlid van de gene-
rale synode van de Protestantse 
Kerk), de drie andere leden zijn: 
Anders van der Meij, Leonie Wage-
naar en Reind Loggen. Tijdens de 
eerste synodevergadering in nieuwe 
samenstelling inventariseerden leden 
en plaatsvervangende leden hun 
talenten en werd een start gemaakt 
met de opzet van een nieuwe werk-
wijze. Eén en ander wordt in de 
komende maanden door de synodale 
commissie uitgewerkt. In het najaar 
van 2008 besloot de synode zichzelf 
te halveren om als een netwerkorga-
nisatie, blijvend binnen de structuur 
van de kerkorde, slagvaardiger haar 
taken te kunnen uitvoeren. 

Kerk van de God van de liefde
Om zijn kandidatuur te onderstrepen 
ontvouwde Bohlken tijdens een 
besloten zitting van de synode zijn 
gedachten over de relatie lutherse 
synode en de Protestantse Kerk. Hij 

Lutherse synodepresident 
Detlef Bohlken wil dialoog en 
samenwerking in Protestantse Kerk

N

Dominee Detlef Bohlken is voor een periode van vier 
jaar gekozen tot president van de evanglisch-lutherse 
synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Vooraf-
gaand aan zijn kandidaatstelling en de verkiezing  
verklaarde Bohlken (40) dat hij vrijheid, genade en 
rechtvaardiging als theologische uitgangspunten ziet 
voor het werk van de lutherse synode in haar taak om 
de lutherse traditie levendig te houden en in te bren-
gen in de Protestantse Kerk als geheel. Daarnaast  
profileerde hij zich nadrukkelijk als iemand die het 
niet alleen kan: ‘Ik wil dat doen met een goed team.’

begon als volgt: ‘Ik zie een kerk, een 
protestantse kerk, met twee gelijk-
waardige confessies, met openheid 
voor verschillen, met hart voor de 
samenleving, met diepgang in de 
theologie, met solidariteit onder 
elkaar, met stimulans voor spirituali-
teit, met ruimte voor liturgie, met 
liefde voor mensen, met durf voor 
discussie, ik zie een kerk van de God 
van de liefde.’ 
Bohlken noemde de lutherse traditie 
en haar waarden het waard om uit-
gedragen te worden. ‘Om dat te 
bewerkstelligen moeten we in de 
eerste plaats zelf goed weten wie wij 
zijn en wat die lutherse traditie is die 
we inbrengen.’
De nieuwe president wees op het 
internationale karakter van de 
lutherse traditie. ‘Contacten op inter-
nationaal gebied zijn voor ons van 
essentieel belang. Wij geven vorm 
aan de kerk van de reformatie in de 
specifieke situatie van Nederland in 
2009.’ Maar dat kan niet zonder part-
ners, zoals de Nord-Elbische Kirche, 
de VELKD (Vereinigte Evangelisch 
Lutherische Kirche Deutschlands), de 
kleinere Europese lutherse kerken en 
daarbuiten. ‘De wereldwijde gemeen-

Detlef Bohlken is te 
volgen via zijn blog

Het werk van de president van de 
evangelisch-lutherse synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland, 
Detlef Bohlken, is te volgen via een 
‘blog’, een pagina op het internet:  
http://detlefbohlken.vrolijkvertrouwen.
nl. Vanzelfsprekend is de blog niet 
uitputtend, maar u krijgt in ieder 
geval een indruk. De toespraak die 
Bohlken hield ter gelegenheid van 
zijn kandidaatstelling tijdens de 
synodevergadering is op het blog in 
zijn geheel te lezen.

Dominee Detlef Bohlken 
(foto: Praxedis Bouwman)

schap van de LWF en het Europese 
communicatienetwerk KALME helpen 
ons om dit besef steeds op de agenda 
te houden.’ 
Alle lutherse gemeenten behoren tot 
een classis, de regionale bestuurs-
structuur van de Protestantse Kerk, 
aanspreekpunt voor inhoudelijke 
ondersteuning in typisch lutherse 
zaken blijft de lutherse synode. 
De generale synode, het hoogste 
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beslisorgaan van de Protestantse 
Kerk, ziet Bohlken als centrale plek 
voor de inbreng van de lutherse    
traditie in de kerk als geheel. Door 
goede inhoudelijke en ook strategi-
sche voorbereiding hebben de luthe-
ranen daar een belangrijke plek in 
verworven: ‘Het is belangrijk deze 
plek te behouden, uit te bouwen en  
te benutten.’
In de nieuwe werkwijze van de 
lutherse synode is goede communi-
catie een vereiste. Bohlken: ‘Daar-
voor is allereerst van belang, dat  
wij op een goede manier met elkaar 
omgaan. Open en eerlijk en altijd vol 

respect voor de ander. En uiteraard 
ook met vertrouwen in het werk van 
de anderen.’  
  
Tiel en Leerdam
Bohlken studeerde aan het evange-
lisch-luthers seminarium in Amster-
dam en werd in 1999 geordineerd. 
Meteen daarna werd hij beroepen in 
Tiel. Later volgden Culemborg en 
Leerdam. Momenteel is hij nog steeds 
predikant in de evangelisch-lutherse 
gemeenten Tiel en Leerdam.
Sinds 2005 zit Bohlken in de evange-
lisch-lutherse synode en bekleed hij 
positie van vice-president. Het presi-

De evangelisch-
lutherse synode in de 
Protestantse Kerk

De evangelisch-lutherse synode heeft 
tot een van haar taken binnen de 
Protestantse Kerk het bewaren en aan 
de gehele kerk dienstbaar maken van 
de lutherse traditie. Daarnaast geeft 
de lutherse synode leiding aan het 
leven en werken van de evangelisch-
lutherse gemeenten en leden van de 
kerk. Na de vereniging vijf jaar gele-
den zijn gemeenten vrij om lokaal of 
regionaal te fuseren, samen te werken 
of zelfstandig te blijven. De lutherse 
synode is binnen de Protestantse 
Kerk verantwoordelijk voor het 
onderhouden van de contacten met 
de Lutherse Wereldfederatie. 
De Protestantse Kerk in Nederland is 
lid van de in Genève zetelende fede-
ratie waar wereldwijd bijna 68,5 
miljoen lutheranen via hun kerken 
aan verbonden zijn

De synodale commissie (dagelijks bestuur) van de evangelisch-lutherse 
synode in de Protestantse Kerk voor de komende vier jaar: van links naar 
rechts: Reind Loggen, Susanne Freytag, Leonie Wagenaar, Detlef Bohlken en 
Anders van der Meij. (foto’s: Praxedis Bouwman)

dentschap van de synode en de taken 
die daarbij horen, doet Bohlken naast 
zijn ambt als predikant.

Praxedis Bouwman

Kerkorde: Luthers wordt niet altijd 
gezien, maar ook tevredenheid
‘Lutheranen kijken alleen maar in de kerkorde als het 
echt nodig is en dan nog!’ citeerde Ilona Fritz een 
gevleugelde uitspraak op een zaterdagmorgen in april 
toen zij als president van lutherse synode een werk-
conferentie over de kerkorde opende. ‘Voor de calvi-
nistische broeders en zusters heeft de kerkorde een 
veel meer belijdend karakter en neemt een andere 
plaats in.’ 

ritz noemde de huidige kerkorde 
het ‘fusiedocument’, om daar-
mee de plaats én de wording én 

de betekenis van de kerkorde aan te 

geven. ‘Er is voor gevochten, er zijn 
compromissen gesloten, er is ruimte 
voor de twee confessies. Het is en 
blijft mensenwerk. Maar laten we ook 

zuinig zijn met wat er is overeenge-
komen, met wat er aan structuur is 
geschapen en de mogelijkheden die 
deze biedt.’ 
Wenselijk om dan juist op initiatief 
van de lutherse synode met een 
luthers geluid in het hele proces van 
evaluatie van de vijf jaar werkende 
kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland te komen. Alle lutherse 
gemeenten hadden al schriftelijk het 
verzoek gekregen om te rapporteren 
hoe de kerkorde in de praktijk werkt, 
waar knelpunten zitten en hoe die 
verbeterd kunnen worden. Op de 
zaterdagmorgen kwamen vertegen-
woordigers van gemeenten, synodele-
den én de lutherse bedenkers van de 

F
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kerkorde van weleer bij elkaar. In 
verschillende groepen ontsponnen 
zich levendige gesprekken; je zou 
niet zeggen dat lutheranen niet 
zoveel op hebben met regels. Taco 
Seinstra, Joop Boendermaker, Sonny 
Hof en Wonno Bleij brachten de 
diepgang van het waarom en hoe van 
de keuzes die in de aanloop naar de 
vereniging in relatie tot de kerkorde 
gemaakt zijn. Een verhelderende 
basis waarop de commentaren van en 
voor nu een constructieve fundatie 
vonden.
Grote gemene deler van de conferen-
tie: ‘luthers staat niet voldoende op 
het netvlies in de Protestantse Kerk’. 
Die constatering werkt door in veel 
inhoudelijk werk, op alle niveaus. In 
delegaties, of het nou gaat om 
gesprekken met andere tradities of 
visitaties, moet de breedte van de 
twee-confessionele kerk worden mee-
genomen.

Kader en beroepingen
Op gemeentelijk niveau wordt de 
kerkordelijke beperking van de zit-
tingsduur voor kerkenraadsleden, die 
ten opzichte van voor de Protestantse 
Kerk in Nederland van twaalf naar 
acht jaar ging, als knellend ervaren. 
Juist in kleinere gemeenten ontstaat 
daardoor een gebrek aan ervaren 
kader. De kerkorde stelt geen restric-
ties in graden van familierelaties in 
een bestuur in kerkelijke gremia. 
Lutheranen deden dat voor de 
evanglisch-lutherse synode in 2008 

wel, familierelaties in de eerste graad 
mogen niet samen zitting nemen in 
de synode. Lutheranen raden aan om 
dergelijke regels ook in de kerkorde 
mee te nemen. 
De ondergrens die wordt gesteld aan 
de mogelijkheden tot het beroepen 
van een predikant is voor kleinere 
gemeenten onwerkbaar. Gemeente-
breed wordt getwijfeld aan de nood-
zaak van die ondergrens. Het wordt 
op deze manier soms onmogelijk om 
te beroepen. Het beste is de onder-
grens te schrappen, of een mogelijk-
heid van dispensatie in te voeren. 

Classes
De ervaringen in het werk in en met 
de classes zijn zeer verschillend 
onder lutherse gemeenten. Het scala 
loopt van zeer plezierig, tot bewust 
lutherse inbreng niet te willen hono-
reren. Kerkorde en overgangsbepalin-
gen schrijven in bepaalde gevallen 
voor dat afzonderlijke classes de 
evangelisch-lutherse synode of syno-
dale commissie moet worden inge-
schakeld. Daar denkt men niet altijd 
aan. 

Lutherse synode  
Algemeen heerst tevredenheid over 
de speelruimte in de kerkorde voor 
het werken van de evangelisch-
lutherse synode. Van oudsher zijn 
lutherse synodeleden ambtsdragers. 
Dat staat niet als zodanig in de kerk-
orde. Aanpassing wordt aangeraden, 
omdat het nogal eens voor verwar-

ring zorgt met name in de afvaardi-
ging naar de generale synode. Wel 
vraagt de synode om het instellen 
van een synodebudget, dat er nu niet 
is. Dat schept meer duidelijkheid over 
financiële afwikkeling van één en 
ander. 
Aangezien de evangelisch-lutherse 
synode een aantal zeer specifieke 
taken heeft, onder meer het in leven 
houden en dienstbaar maken aan de 
kerk als geheel van de lutherse tradi-
tie én de contacten met de Lutherse 
Wereldfederatie, is in overgangsbepa-
lingen opgenomen dat de lutherse 
synode instemmingsrecht heeft. Dat 
evenwel gaat na 2014 vooralsnog 
over in adviesrecht. Met klem wordt 
door de synode, alsook door de 
lutherse gemeenten erop aangedron-
gen dat instemmingsrecht te handha-
ven. 
Ten aanzien van de contacten met de 
Lutherse Wereldfederatie (LWF) wordt 
breed geconstateerd dat, ondanks dat 
de Protestantse Kerk lid is van de 
LWF, dat nog onvoldoende lijkt door-
gedrongen. Dat terwijl de Protes-
tantse Kerk kerkordelijk op twee con-
fessies stoelt en haar internationale 
aanleuning zowel bij de LWF als de 
WARC (World Association Reformed 
Churches) vindt. De conferentie merkt 
op dat het niet zozeer de kerkorde-
lijke bepalingen zijn die dwars zitten, 
maar de naleving naar geest en letter 
op alle niveaus. 

Praxedis Bouwman

Susanne Freytag, Erwin de Fouw en Jos Schepers.
(foto: Praxedis Bouwman)



elkkwartaal                                                             juli 2009 7      

n het kerkcentrum de Triangel 
was, behalve de ELG Flevoland, 
ook de Federatiegemeente Almere 

Stad Oost actief. Beide gemeenten 
hielden daar hun erediensten met elk 
hun eigen predikant. Voor de ELG 
Flevoland was dat dominee Cornelia 
Hübner. Gedurende een aantal jaren 
werkten beide gemeenten in de  
Triangel samen, op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst.
Medio 2008 werd bekend dat de pre-
dikant van de Federatiegemeente 
Almere Haven, J.S. Bosch, per 1 
december 2008 met emeritaat zou 
gaan. Als zijn opvolger werd domi-
nee Hübner beroepen. Dit had voor 
haar wel tot gevolg dat zij moest 
voorgaan in twee fysiek uit elkaar 
liggende kerkgebouwen in Almere 
voor twee verschillende gemeenten. 
De lutherse kerkenraad heeft daarom, 
en na constatering dat beide gemeen-
ten in het gezamenlijke gebouw ‘de 
Triangel’ uit elkaar groeiden, besloten 
als gemeente te verhuizen naar de 
Goede Rede in Almere Haven. Met de 
verhuizing werd besloten de samen-
werkingsovereenkomst met de Fede-
ratiegemeente Almere Stad Oost te 
beëindigen.

Moeilijk afscheid
Het afscheid van de leden van de 
Federatiegemeente Almere Stad Oost 
vond plaats op Palmzondag 5 april 
tijdens een goed bezochte dienst in de 
Triangel waarin da Hübner voorging. 
Dit afscheid viel niet gemakkelijk 
voor de vele kerkgangers. Er werd 
tijdens de preek stilgestaan bij het 
verleden en geblikt naar de toekomst. 
Een voor die gelegenheid gemaakte 

I

ELG Flevoland vindt nieuw 
oecumenisch onderdak
De Evangelisch-Lutherse gemeente Flevoland is, na 

zo’n tien jaar in het kerkgebouw de Triangel in Almere 

Stad Oost te hebben gekerkt en gewerkt, verhuisd 

naar het kerkgebouw de Goede Rede in Almere Haven. 

videopresentatie ‘Sporen naar het 
licht’ werd getoond. Die beeldde uit 
hoe de wegen (sporen) van de 
gemeenten (treinen) bij elkaar kwa-
men, en vervolgens weer uiteen zijn 
gegaan. Eerst gezamenlijk, daarna 
apart, maar elk op zoek naar het licht. 
Toegelicht werd dat, ondanks de 
moeite om beide kerkenraden geza-
menlijk te laten optrekken, dit niet is 
gelukt. Beide kerkenraden wisselden 
bij het afscheid herinneringen uit, een 
kaars voor de Federatie-kerkenraad en 
een zogeheten jat (aanwijsstokje) voor 
de kerkenraad van de lutheranen. 

Komst luthera-
nen stimulans
Op Paaszondag 12 
april vond, in de 
zeer gevulde kerk-
zaal in de Goede 
Rede, de eerste  
eredienst met een 
luthers accent 
plaats onder leiding 
van Cornelia Hüb-
ner. In de Goede 
Rede vinden regel-
matig oecumenische 
diensten plaats, en 
het gebouw biedt 
tevens onderdak 
aan leden van de 
katholieke parochie 
en de doopsgezinde 
gemeente. Hübner 
is inmiddels nauw 
betrokken bij de 
organisatie van de 
oecumenische  
bijeenkomsten.
Voor de gemeentele-

den van de ELG Flevoland voelt de 
gastvrijheid van de Goede Rede als 
een warme deken. Het gebouw bruist 
van de activiteiten, en men 
beschouwt de komst van de luthera-
nen als een stimulans om die activi-
teiten verder uit te bouwen.
Inmiddels overleggen de kerkenraden 
van de Federatie Almere Haven en de 
ELG Flevoland samen over een ver-
regaande wijze van samenwerken. 
Onderdeel daarvan is het houden van 
gezamenlijke kerkenraadsvergaderin-
gen waarmee inmiddels is begonnen. 
Over het resultaat van die samenwer-
king zal in de loop van 2009 meer 
bekend worden gemaakt.

DirkJan Rozema, voorzitter ELG 
Flevoland

De Triangel te Almere



8      elkkwartaal                                                             juli 2009

errit de Fijter (63 jaar) was lid 
van het eerste moderamen 
van de generale synode van 

de Protestantse kerk in Nederland.  
De eerste drie jaar was hij vice-pre-
ses, de laatste twee jaar preses.  
Op betrokken en gedreven wijze gaf  
hij leiding aan de vorming van het 
beleid, dat in deze jaren gestalte 
kreeg. Na de moeizame vorming van 
de nieuwe kerk, zetten het modera-
men en de synode in op nieuw élan 
en men ging voor een getuigende 
kerk met een duidelijk omlijnde pro-
testantse identiteit. Er werd een visie-
nota opgesteld: ‘Leren leven van de 
verwondering’. Uit deze nota komt 
het beeld naar voren van een kerk  
die actief haar geloof wil belijden en 
uitdragen. Een kerk die van zich wil 
laten horen en voorbij wil aan de 
verdeeldheid. Kortom: een missio-
naire kerk. Maar ook: een kerk die de 
ogen niet wil sluiten voor de proble-
men die er zijn en die nog komen: 
van afnemende financiële middelen 
en een vergrijzend ledenbestand tot 
en met actieve kerkverlating en een 
dreigend predikantentekort. 

Missionair: tumult
Er kwam bijval, maar ook veel kri-
tiek. Was het gevaar van zo’n keuze 
voor een missionaire aanpak niet dat 

de huidige nood van de kerk wordt 
gebagatelliseerd en er alleen nog 
gedacht wordt aan grotere aantallen 
mensen in de kerk? En zou de kerk 
daarbij niet vergeten dat haar ambi-
tieuze actieplannen uitgevoerd moe-
ten worden in een tijd dat het dra-
gende kader afneemt, zowel wat 
betreft het predikantenbestand als 
bemensing van kerkenraden, classes 
en synode? De mens- en denkkracht 
zouden volgens de critici eenvoudig-
weg ontbreken voor zoveel missio-
nair bravoure van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Daarbij kwam 
nog, dat de nieuwe kerk de oren te 
veel zou laten hangen naar de evan-
gelicale beweging, die eigen en zeer 
duidelijke ideeën heeft over evangeli-
satie en kerkgroei. Ideeën die een 
grote groep wel degelijk aanspreken, 
maar een fors deel van de kerk juist 
niet kan bekoren.
Waar stond de Fijter in al dit tumult? 
Als synodepreses kon hij niet zijn 
hoogstpersoonlijke mening geven, 
maar gaf hij leiding aan het geheel 
van het beleid. Toch stak hij daarbij 
zijn (geloofs)overtuiging niet onder 
stoelen of banken. De Fijter, zelf lid 
van de Gereformeerde Bond, hield 
vast aan de missionaire koers, maar 
paarde dit aan het besef dat de toe-
komstige kerk niet in de eerste plaats 

van eigen actie en daden afhankelijk 
is, maar van vertrouwen op God. 
‘Aan dat vertrouwen op Hem hangt 
ons kerk-zijn’, zo zei hij in zijn 
afscheidsrede. Zonder daarmee 
afbreuk te willen doen aan de nood-
zaak van beleid en debat, relativeerde 
hij daarmee sterk het maakbaarheids-
denken, dat ook in de kerk nog vaak 
de kop op steekt. De kerk is volgens 
De Fijter ‘gestalte van de troost’. ‘In 
leven en sterven is zij het eigendom 
van Christus’ (citaat uit zondag 1 van 
de Heidelbergse Catechismus). In 
concreto leidt dit bij Christus horen 
tot ‘diepe verwondering, oneindige 
blijdschap, vrolijkheid. Maar het ‘bij 
Christus horen’ is dan ook heel 
wezenlijk.’ De Fijter hoopt, dat dit ons 
in het kerkelijk leven zal behoeden 
tegen het altijd op de loer liggende 
‘wantrouwen, cynisme en zurigheid’. 

Naar binnen, naar buiten
Voor een missionaire kerk is het vol-
gens De Fijter een volstrekte voor-
waarde, dat de leden van de kerk 
weten wie Jezus Christus voor hen 
persoonlijk is. Daarom moet er voor 
missionair werk een beweging naar 
binnen (de leden van de kerk) en naar 
buiten worden gemaakt. Want hoe 
kun je op het grondvlak werkelijk 
missionair zijn wanneer je als chris-
ten Christus niet kent?’ Ten grondslag 
aan deze visie ligt ook het rapport 
‘Jezus Christus onze Heer en Verlos-
ser’, zoals dat door de Trio-synode is 
vastgesteld. ‘We moeten blijven 
hameren op de christologie en de 
verzoening. Net als Luther en Calvijn 
dat deden. ‘Het gaat om de rechtvaar-
diging van de goddeloze. Daar kan 
geen enkele vorm van  therapie die 
mensen heel probeert te maken tegen 
op. Die ongehoorde vrijspraak vind je 
nergens anders! Dat te verkondigen is 
de core business van de kerk. Lees 
artikel 1 van onze Kerkorde er nog 
eens op na.’ 
De Fijter beseft, dat dit, zo verwoord, 
niet meteen verstaan wordt in onze 
samenleving. Het is nodig om het te 

Gaande en komende synodevoorzitters:

Twee mannen, een missie

G

Dominee Peter Verhoeff is op 23 april jongstleden 

door de generale synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland tot preses gekozen. Hij volgt de vertrek-

kende preses, dominee Gerrit de Fijter op. De voorma-

lig voorzitter van de progressieve predikantengroep 

‘Op Goed Gerucht’ neemt het stokje over van een 

gereformeerde bonder. Maar beiden delen ze de harts-

tocht voor een missionaire kerk. Een tweeluik over 

twee mannen met eenzelfde missie. 
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verwoorden in de ervaring en de taal 
van nu. ‘Om het herkenbaar te 
maken, moeten we zoeken naar crea-
tieve en nieuwe vormen. Maar dat 
neemt niet weg dat de kern ervan 
hetzelfde blijft. De rechtvaardiging 
van de goddeloze is even relevant als 
altijd. Het betekent dat er altijd een 
nieuw begin mogelijk is. Ik meen dat 
het mogelijk moet zijn om dat zó te 
verwoorden dat het de zoekende 
mens in onze cultuur raakt.’

De afgetreden preses ziet heel wat 
werk voor de boeg van de kerk. Hij 
vindt dat de kerk aan de slag moet 
met het implementeren van de door 
de synode vastgestelde catechesenota. 
‘Aan het begin van mijn presidiaat 
heb ik gezegd, dat we moeten ingaan 
tegen de analfabetisering van het 
christelijk geloof in kerk en samen-
leving. We mogen niet langer diffuus 
laten zijn, wat we zijn. Ik geloof 
helemaal niet, dat dit inperkend hoeft 
uit te werken voor de breedte van de 
kerk. Integendeel, de nieuwe genera-
ties verlangen naar duidelijkheid.’

Luthers-gereformeerd
Als het gaat om de wisselwerking 
van de twee confessies in de ene 
kerk, is De Fijter voorstander van een 
praktische aanpak. Hier kan met 
name de classis zijn nut bewijzen. 
‘In de Alblasserwaard hebben we 
gemerkt, hoe goed het is om zo met 
elkaar in gesprek te gaan.’ Hij pleit in 
dit verband voor een breder publiek 
in de classisvergadering. ‘Het geloofs-
gesprek in de classis zou veel beter 
benut worden, als daar niet alleen de 
afgevaardigden zouden komen, maar 
ook zoveel mogelijk gemeenteleden. 
Met name de predikanten uit de clas-
sis die niet zijn afgevaardigd. ‘Zij 
hebben daar een bijdrage te leveren 
omdat zij de vrijgestelde (dus 
betaalde) professionals zijn in onze 
kerk. Ik zie graag wat terug van de 
investeringen die de kerk voor hen 
gedaan heeft…’
Luther heeft hij zeer hoog. ‘Ik ben zo 
onderhand zelf een lutheraan!’, zo 
stelt hij vast. Wat hem aanspreekt in 
Luther is zijn ootmoedige theologie, 
waarin de startvraag van Luther ‘Hoe 
krijg ik een genadige God’ overeind 
blijft, terwijl hij tegelijkertijd belijdt 
dat het in Christus te vinden is. Tot 
slot heeft hij nog een advies aan de 

lutheranen in de Protestantse Kerk: 
‘Vergeet nooit het wezenlijke van het 
lutheranisme en laat je niet inpakken 
door de geest van deze tijd.’ ‘Maar’, 
zo voegt hij toe, ‘die aanmoediging 
geldt natuurlijk evenzeer voor gere-
formeerden en hervormden.’

Verhoeff: missie wezenskenmerk
Peter Verhoeff (46), spreekt zich des-
gevraagd nog liever niet uit over 
voornemens voor de komende jaren. 
‘Ik spreek liever van verlangens’, zegt 
hij. In ieder geval heeft hij een even 
grote passie voor een missionaire 
kerk als collega De Fijter. ‘Missie is 
een wezenskenmerk van de kerk.’  
Hij haalt graag de grote zendings-
theoloog Hendrik Kraemer aan, die 
stelde: ‘De kerk doet niet aan zen-
ding. De kerk is zending’.
Wat dit betreft is van de nieuwe pre-
ses eenzelfde vasthoudendheid te 
verwachten als van zijn voorganger. 
Over zijn eigen rol is hij nuchter en 
relativerend. In de toespraak die hij 
op 23 april in de synode hield, drukte 
hij dat zo uit: ‘Gelukkig is onze syno-
de en de kerk die zij bestuurt een 

trein die al heel lang rijdt en die door 
de nieuwe preses niet zomaar een 
andere richting op gaat.’ 
Verhoeff legt in het missionaire werk 
van de kerk eigen accenten. Hij bena-
drukt dat het voor alles om kwaliteit 
moet gaan, in het beleid van de kerk. 
Die is uiteindelijk van groter belang 
dan de kwantiteit. ‘Ik ga mijn voor-
zitterschap niet afmeten aan een 
eventuele stijging of misschien juist 
wel vermindering van de ledenaan-
tallen van de Protestantse Kerk in 
Nederland.’ Onder groei verstaat hij 
dan ook niet in de eerste plaats iets 
kwantitatiefs. ‘Natuurlijk zou het 
prachtig zijn als de kerk ook wat 
ledenaantal betreft, groeit. Dat hopen 
we allemaal, ik ook. Maar groei is 
mogelijk op verschillende wijzen.’ Hij 
trekt een vergelijking met het mense-
lijk lichaam: ‘Tot je achttiende jaar 
groei je in de lengte, daarna groei je 
op allerlei andere manieren. De kerk 
moet juist in de diepte groeien. Het 
zou geweldig zijn als we zo aan 
gemeenschap zouden winnen.’ 

Peter Verhoeff (foto: Protestantse Kerk)



elkkwartaal                                                             juli 2009 10      

Kerk middenin samenleving
Hoe je werkt aan een missionaire 
kerk weet Verhoeff vooral vanuit  
de praktijk van het gemeentewerk.  
In Alkmaar is hij predikant van een 
gemeente in een nieuwbouwwijk. 
Een heel andere situatie dan een 
gemeente met een monumentaal 
kerkgebouw in een binnenstad, dus, 
maar juist daarom is het zo uitda-
gend om er op missionaire wijze kerk 
te zijn. De kerk is gelegen bij het 
winkelcentrum. Daarom is er een 
openstelling van de kerk op woens-
dagmiddagen en op marktdagen.  
‘We rollen letterlijk de rode loper uit. 
Mensen worden welkom geheten 
door vrijwilligers, kunnen een kopje 
koffie drinken en, als ze dat willen, 
met iemand praten. Ook is er een 
stiltehoek ingericht. Maar natuurlijk 
kunnen mensen ook gewoon even 
rondkijken. Het loopt weliswaar niet 
storm, maar het loopt wel.’
Daarnaast probeert de kerk aanslui-
ting te vinden bij de bewoners van  
de wijk, door een aanbod te doen aan 
scholen. ‘Er bleek behoefte aan een 
kinderkerstviering. Die hebben we 
georganiseerd en dat liep goed. 
Bovendien namen de kinderen hun 
ouders mee en zo zijn weer nieuwe 
contacten ontstaan.’ Dit project loopt 
nu drie jaar en het resultaat is zeer 
verrassend. Niet alleen komen er nu 

mensen in de kerk - ook in de zon-
dagse kerkdienst- , die eerst niet kwa-
men, maar ook het effect op de 
gemeente zelf is heel gunstig. Ver-
hoeff: ‘Het project doet vooral onszelf 
heel goed. Juist door naar buiten te 
gaan, komt er meer élan en meer vuur 
in de gemeente. We leren minder den-
ken in termen van binnen en buiten 
de kerk. Die grens is veel minder 
belangrijk geworden.’ Belangrijk voor 
zo’n project is dus, dat er draagvlak 
in de gemeente voor is. ‘Je moet er 
echt kerkenraadsbeleid van maken en 
het niet overlaten aan een commissie. 
Want het heeft te maken met al het 
andere waarmee de gemeente bezig is. 
Bewijs voor het draagvlak voor de 
open kerk in de gemeente is, dat men-
sen zich spontaan hebben aangemeld. 
Blijkbaar raakt het missionaire werk 
een snaar in de gemeente.’ 
‘Het kan een missionair doel zijn om 
te laten zien waarvoor je staat als 
kerk: door er belangeloos te zijn  
voor de mensen, laat je iets van het 
Koninkrijk zien. En tegelijkertijd 
levert het de gemeente energie op  
en geloof in zichzelf.’ Zo groeit de 
gemeente in de diepte aan het mis-
sionaire kerk-zijn. 
Verhoeff gelooft er sterk in, dat wat 
plaatselijk werkt, ook op landelijk 
niveau kan doorwerken. Maar dan 
moet je wel realistisch zijn en willen 

doorzetten en volhouden. ‘Overschat 
niet wat je in een jaar kan doen, 
maar onderschat niet wat je in tien 
jaar kunt doen.’

Aandacht samenwerken 
confessies
Met betrekking tot het samengaan 
van de twee confessies binnen de 
Protestantse Kerk, wil Verhoeff graag 
kwijt, wat er wat hem betreft te leren 
valt van lutheranen: ‘een ongeloof-
lijke zorgvuldigheid in het omgaan 
met de liturgie. Lutheranen hebben er 
een grote fijngevoeligheid voor. Daar 
leer ik zelf van, dat liturgie vraagt 
om een goede regie en dat het iets is 
om goed over na te blijven denken.’ 
Wat volgens Verhoeff de nodige aan-
dacht zal blijven vragen, ook van de 
synode, is de wijze van samenwer-
king tussen lutheranen en hervorm-
den en gereformeerden op plaatselijk 
niveau. ‘Op veel plaatsen is het lastig 
om tot een goede wijze van samen-
gaan te komen. De meeste lutherse 
gemeenten zijn zo klein, dat ze in het 
geval van een fusie het onderspit 
zouden kunnen delven. Soms is het 
voor een lutherse gemeente beter 
zichzelf te blijven, dan op te gaan in 
een protestantse gemeente, die ver-
volgens misschien wel stukloopt.’

Erwin de Fouw

Gerrit de Fijter ontvangt bij zijn afscheid twee boeken van Ilona Fritz. (foto: Protestantse Kerk)
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e Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zwolle is een groei-
ende gemeente met 434 leden, 

waarvan er elke zondag ruim hon-
derd actief deelnemen aan de ere-
dienstviering. De gemeente beschikt 
over een fulltime predikant, een 
betaalde cantor/organist, een actief 
koor en een volledige kerkenraad. 
Financieel zijn er geen problemen; 
het is een gemeente met toekomst  
en een duidelijk eigen geluid. 
De Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Kampen telt tachtig leden. In het 
eigen kerkgebouw wordt om de veer-
tien dagen gekerkt met een gemid-
delde van vijfentwintig bezoekers. 
Een predikant is er niet, het gemeen-
tepastoraat wordt verzorgd door een 
parttime pastoraal werker. Financieel 
redt de gemeente zich redelijk. 
Samenwerking met andere lokale 
gemeenten die behoren tot de Protes-
tantse Kerk is niet mogelijk; het 
eigen geluid van de lutherse gemeen-
te wijkt aanzienlijk af van de andere 
gemeenten in deze stad.

Samenwerken met behoud van
zelfstandigheid
Er waren verschillende redenen om 
de vanouds goede banden tussen 
Kampen en Zwolle te verstevigen. 
Waar Zwolle een traditionele lutherse 
gemeente is, hanteert Kampen een 
vrijere vormgeving. Dominee Chica 
van Dam (ELG Zwolle): ‘Luthers 
Kampen is altijd een vrijplaats 

Kampen en Zwolle vinden 
elkaar voor de toekomst
Bergen op Zoom stopt

D

In de verschillende trajecten op het gebied van 

samenwerking, fusie of opheffing die luthers Neder-

land loopt, belicht Elkkwartaal steeds een andere 

regio. Deze keer: Kampen en Zwolle gaan samenwer-

ken; Bergen op Zoom gaat stoppen.

geweest voor Kampenaren die op 
zoek waren naar een ruime geloofs-
beleving en een goede liturgie.’ 
Behoud van het luthers geluid juist in 
die stad lijkt dus van extra belang. 
Kampen heeft een partner nodig om 
te blijven voortbestaan en de preek-
plaats in stand te houden, maar vol-
doet niet aan de norm die in de Pro-
testantse Kerk geldt om te kunnen 
beroepen. Voor Zwolle is het samen-
werkingsbelang meer van bestuurlijk 
strategische aard: ook al kunnen ze 
nog wel een tijd alléén door, verdere 
groei is noodzakelijk. Om zakelijk en 
pastoraal te kunnen uitbreiden is er 
behoefte aan een stevige basis in de 
vorm van een netwerk. Het samen-
werkingsdoel is gericht op ondersteu-
ning en versterking van elkaar, met 
behoud van de eigen zelfstandigheid.

Solidariteit
Voor Chica van Dam was solidariteit 
met lutherse gemeenten de 
belangrijkste reden voor 
het samenwerkingsver-
band. ‘Volgend jaar raken 
Zwolle en Kampen allebei 
vacant. Als we het nu níet 
doen, zou Kampen om 
oneigenlijke redenen moe-
ten fuseren met een plaat-
selijke gemeente die 
behoort tot de Protestantse 
Kerk, terwijl beide partijen 
daar niet aan toe zijn. Als 
Kampen dat niet zou doen, 

wordt de gemeente binnen afzienbare 
tijd opgeheven. Dat betekent dat haar 
grondgebied bij dat van Zwolle wordt 
gevoegd en er in Kampen geen 
lutherse vieringen meer kunnen zijn’.
Door het vormen van een combinatie 
van gemeenten vallen de partners 
onder één classis, zijn wat betreft 
formatie aan elkaar gekoppeld maar 
blijven als zelfstandige gemeente 
opereren. Met een 1.2-formatieplaats, 
zoals in dit geval, kan Kampen 
gewoon meedoen. Andere samen-
werkingsvormen zoals jeugdwerk en 
diaconie kunnen gaandeweg vorm 
krijgen. Chica van Dam ziet vele 
mogelijkheden om kennis en kunde 
uit te wisselen. ‘Hoe, dat hangt af van 
de gemeenteleden en kerkenraden, 
maar zeker ook van de te beroepen 
en benoemen voorgangers.’

Inhoud
De concrete mogelijkheden voor 
samenwerking worden vanaf eind 
2008 onderzocht. Reind Loggen, 
gemeentelid van de ELG Zwolle en 
synodelid, trad op als adviseur zoals 
hij dat eerder deed in het traject 
Apeldoorn-Arnhem-Zuthpen, waarbij 
Enschede inmiddels ook is aangeslo-
ten. Hij nam beide partijen mee op 
een ’tweedaagse’ om elkaar te ont-
moeten en te horen. ‘Waarom zit je 
bij de lutheranen, wat is daar sterk 

Buitenteam Bergen op Zoom (foto: BN/De Stem)
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aan, wat is dan die inhoud en hoe 
belangrijk is die voor je?’ Het behoud 
van een lutherse gemeente in Kam-
pen, waar immers ook de protestantse 
theologische universiteit is gevestigd, 
bleek van extra belang. ‘Het maakt 
de regio bij uitstek geschikt je te 
onderscheiden in lutherse herken-
ning. Samenwerken is hier dan ook 
meer nodig dan elders’, vindt Loggen.  
‘Het moet ook niet meteen over de 
boedelverdeling en allerlei geldzaken 
gaan, want dat drijft mensen uiteen. 
Belangrijk is: wat willen we met 
elkaar en wat kan er wél. Daarbij 
moet je niets uitsluiten. Zo heeft de 
ELG Enschede (nu bij Zutphen 
getrokken) met haar veertig leden één 
keer per maand dienst, waarmee het 
in samenwerkingsverband toch een 
levende gemeente blijft. En eens per 
maand kan óók fijn zijn’.

Bergen op Zoom, te laat 
De waarschuwing ‘wees er op tijd bij’ 
is een gedeelde mening van betrok-
kenen bij alle vergelijkbare landelijke 
fusie- en samenwerkingstrajecten, 
omdat tussendoor vaak nog veel 
mogelijk blijkt. Als het eenmaal te 
laat is, valt er weinig meer te redden 
en kies je voor de best mogelijke 
oplossing. Zoals bij de ELG Bergen op 
Zoom, waar samenwerking in luthers 
verband niet meer mogelijk bleek. 
In 1998 vierde de ELG Bergen op 

Zoom nog trots haar 
driehonderdjarig bestaan 
waarvan de oorsprong 
ligt in het Duitse garni-
zoen dat in de 17e eeuw 
gelegerd was in de stad. 
Nu, elf jaar later is de 
situatie anders: met een 
minimaal aantal kerkgan-
gers in één dienst per 
maand, een niet optimaal 
functionerende kerken-
raad, een ongunstige 
financiële positie was 
ingrijpen noodzakelijk. 
Waarnemend consulent 
dominee Fred Kalis (ELG 
Bergen op Zoom) bena-
drukt dat het onvermijde-
lijke einde van ELG Ber-
gen op Zoom weliswaar 
verdrietig is, maar dat de 
onderhandelende afwik-
keling in plezierige sfeer 
verliep.

Lutherse identiteit hier ter
plaatse
Een door de synodale commissie 
benoemd ‘buitenteam’ trad aan om de 
kerkenraad bij te staan in het vinden 
van een goede oplossing voor een 
situatie die in feite niet meer levens-
vatbaar was. Dit team bestond uit 
Fred Kalis (waarnemend consulent), 
Tjally Everaarts (notulist) en Hans 
Bas Val (kerkrentmeester). In deze 
samenstelling werd in september 
2008 een peiling gehouden onder de 
gemeenteleden van Bergen op Zoom 
en Halsteren over het belang van een 
eigen, zelfstandige lutherse gemeente. 
Ongeveer de helft reageerde, waar-
onder meteen twintig uitschrijvingen. 
Toen besloot de kerkenraad om de 
opheffing van de zelfstandigheden 
van de gemeente in werking te zet-
ten. Verschillende opties tot samen-
voeging met naburige gemeenten 
kwamen aan de orde, waarvan die 
met de protestantse gemeente Bergen 
op Zoom de meest serieuze en haal-
bare leek. Al was het maar vanwege 
hun lutherse erkenning. Nadeel hier-
bij zou zijn dat met samenvoeging 
het lutherse gebied zou verdwijnen 
en het eigen vermogen ook buiten de 
lutheranen terecht zou komen. Meer 
voor de hand lag een mogelijke 
samenwerking met ELG Breda. Maar 
bij nader inzien bleek daar van ver-

gelijkbare problemen sprake te zijn 
waardoor Breda zich beraadde op een 
nauwere samenwerking met de lokale 
protestantse gemeente. Dat maakte 
een eventueel luthers samengaan er 
niet aantrekkelijker op.
‘Want hoe welgezind de Protestantse 
Gemeente Breda ook stond tegenover 
de lutherse identiteit was dat geen 
meerwaarde voor ons, diezelfde 
waardering bestond namelijk ook bij 
de Protestantse Gemeente van Bergen 
op Zoom. Het gaat ons niet louter om 
de lutherse identiteit op zich, maar 
vooral om die identiteit zoals die 
wordt beleefd in Bergen op Zoom’, 
aldus Fred Kalis. 

Afscheid
Een gesprek met de Protestantse 
Gemeente Bergen op Zoom heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Belangrijk 
hierbij was vooral het eigen vermo-
gen dat de kerkenraad nadrukkelijk 
bestemd wil zien voor pastorale zorg 
van de lutheranen en voor instand-
houding en bevordering van lutherse 
identiteit binnen de protestantse 
gemeente, bijvoorbeeld door studie- 
en vormingsactiviteiten. ‘Daarnaast is 
er ook historisch schatgoed’, weet 
Tjally Everaarts, die als notulist was 
betrokken bij de onderhandelingen, 
‘zoals het orgel, het zilver en de 
zwaan onder de lezenaar. Het orgel 
gaat naar de Gertrudiskerk, evenals 
het 17e-eeuwse zilver en de zwaan 
onder voorwaarde van de kerkenraad 
dat dit in een beveiligde vitrine komt.’ 
Kerkgebouw en pastorie worden ver-
kocht aan de naburige Rijksscholen-
gemeenschap, mits die verkoop vol-
doende tijd garandeert om waardig 
afscheid te kunnen nemen van het 
kerkgebouw. Die garantie bleek er te 
zijn. Met de eredienst van 28 juni 
namen de Bergen op Zoomse luthera-
nen afscheid van hun kerkgebouw en 
zelfstandig voortbestaan. Het gebouw 
zelf krijgt een culturele bestemming, 
met concerten, voorstellingen en 
activiteiten. Na de zomer is pas zeker 
met wie de evangelisch-lutherse 
gemeente definitief doorgaat. 

Alma Evenhuis

In het volgende nummer: hoe kijken de 
betrokken partners binnen de Protes-
tantse Kerk aan tegen de diverse 
samenwerkings- of overnameprocessen?

Kerkgebouw ELG Zwolle.
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e commissie Veerman 
beperkte zich tot negen 
hoofdpunten, grofweg: de 

onderlinge steun aan gemeenten, de 
loopbaanontwikkeling van de predi-
kant, de samenwerkingsverbanden 
van predikanten en kerkelijk werkers, 
de begeleiding van de samenwer-
kingsverbanden en de positie van 
kerkelijk werkers.

Solidariteitskas, specifiek luthers
geld
De Protestantse Kerk kende al een 
zogeheten solidariteitskas. Om daar 
meer inhoud aan te geven heeft de 
generale synode besloten om de bij-
drage voor die kas in eerste instantie 

Commissie Veerman én 
lutherse implicaties

D

De generale synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland heeft in april op hoofdlijnen ingestemd 

met het rapport ‘De hand aan de ploeg’. Een commis-

sie onder leiding van oud-minister Veerman doet 

daarin voorstellen voor ‘noodzakelijke veranderproces-

sen’. Voor de kleine evangelisch-lutherse gemeenten is 

een bedrag gereserveerd dat specifiek is bestemd voor 

het uitdragen van de lutherse identiteit.

te verhogen naar € 7,50 per belij-
dend lid. Nu is die bijdrage nog vijf 
euro, de commissie Veerman stelde 
tien euro voor. Hierdoor komt, op het 
moment van inwerkingtreding (per 1 
januari 2010 of 2011) in totaal 7,5 
miljoen euro ter beschikking voor 
gemeenten die extra financiële 
ondersteuning nodig hebben. Van  
dat bedrag wordt 375 duizend euro 
geoormerkt voor gemeenten die actief 
de lutherse traditie willen bewaren, 
stimuleren, ontwikkelen en uitdragen.  
Het specifiek bestemmen van geld 
voor de lutherse traditie vraagt om 
actie van de evangelisch-lutherse 
synode en de lutherse gemeenten. 
Aangegeven zal moeten worden wat 

onder lutherse traditie wordt 
verstaan en voor gemeentes 
betekent het actief nadenken 
over plannen en uitvoering 
op het gebied van ‘typisch 
luthers’. Zoals steeds bena-
drukt wordt vanuit de 
synode is de lutherse traditie 
niet iets statisch, maar een 
constant in beweging zijnde 
ontwikkeling. Zowel voor de 
evangelisch-lutherse synode 
als voor de lutherse gemeen-
ten kan, bij goede plannen, 
een beroep worden gedaan 
op steun vanuit de solidari-
teitskas. Naast de voorwaar-

den ten aanzien van de lutherse iden-
titeit, moeten gemeenten die een aan-
spraak doen op ondersteuning vanuit 
de kas, ook bereid zijn om samen te 
werken met anderen. Gemeenten zijn 
vrij om te kiezen met wie.  

Predikanten, kerkelijk werkers
Met betrekking tot het voorstel van 
de commissie Veerman in de toe-
komst drie traktementschalen voor de 
bezoldiging van predikanten in te 
voeren wilde de generale synode nu 
geen besluit nemen. De synodale 
commissie van rapport had erop aan-
gedrongen de besluitvorming op dit 
punt uit te stellen, omdat men van 
mening was dat het geheel van de 
loopbaanontwikkeling en permanente 
educatie van de predikant nog nadere 
bespreking vereist.
Over de positie van de kerkelijk wer-
kers heeft de synode besloten dat het 
noodzakelijk is om deze positie dui-
delijk af te bakenen, meer onderzoek 
is nodig. De generale synode heeft in 
principe wel besloten dat in bijzon-
dere omstandigheden een kerkelijk 
werker met een afgeronde HBO-oplei-
ding theologie kan worden toegelaten 
in het ambt van predikant na 
geschiktheidsbeoordeling en aanvul-
lende opleiding. Het gaat dan met 
name om kerkelijk werkers die gezien 
de plaatselijke omstandigheden wor-
den verzocht het werk te doen van 
een predikant. Na homiletische, litur-
gische scholing én de toelating tot 
het ambt van predikant blijft de ker-
kelijk werker die op deze manier het 
ambt vervult onder supervisie van 
een academisch geschoolde predi-
kant. De toelating tot het ambt op 
deze manier geldt wél voor het leven. 
Een en ander zal nog nader uitge-
werkt moeten worden.

Werkgemeenschappen
Met het oog op de samenwerking van 
predikanten en kerkelijk werkers 
wordt teruggegrepen op de kerkorde-
lijk verplichte werkgemeenschappen. 

Prof. dr. C.P. Veerman 
(foto: Protestantse Kerk)
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e huidige lutherse gemeente van 
Amsterdam telt zo’n duizend 
belijdende leden en tweeduizend 

doopleden. Die zijn verdeeld over de 
stad op vijf verschillende locaties; sinds 
1935 worden geen diensten meer  
gehouden in de Ronde Lutherse kerk, 
maar deze is nog steeds in het bezit 
van de lutherse gemeente. Op 9 mei 
vierde ELG Amsterdam feest. Met als 
aanleiding de jubilea van diverse lu-
therse locaties, zoals de Oude Lutherse 
Kerk, het Luthers Hofje en De Nieuwe 
Stad in zuidoost. Daarnaast was dit 
feest er ook als accent op een toe-
komstgerichte blik. 
Als kerkenraadsvoorzitter An van der 
Sluis in haar openingswoord de deelne-
mers en diverse buitenlandse delegaties 
verwelkomt, markeert ze dat de ge-
meente aan een nieuw begin staat van 
haar geschiedenis. ‘Dat vraagt om het 
nemen van verantwoordelijkheid maar 
schept ook kansen.’ Allerlei maatschap-
pelijke ontwikkelingen vragen volgens 
haar om een antwoord van de kerk: 
kredietcrisis, mensen die worden uitge-
sloten van het maatschappelijk leven, 
islamofobie, geweld in gezinnen én het 
openbare leven, eenzaamheid bij zowel 
jong als oud. Geloof, genade, vertrou-
wen, liefde, kennis, rechtvaardigheid, 

het durven twijfelen, zijn belangrijke 
aspecten om het juiste spoor te zoeken 
en: ‘mens te zijn’.

Tafelgesprekken
Eén van de drie inleiders van de discus-
sieronde die als tafelgesprek zullen 
plaatsvinden, dominee Piotr Gas uit 
Warschau, stelt dat spoorzoeken toe-
komstgericht is en openstaat voor de 
wereld. ‘Christenen hebben soms moeite 
met het belijden van Jezus Christus. 
Wie dat doet wordt al snel geëtiketteerd 
als fundamentalist of religieus fanaat. 
Toch moet je dat blijven doen, ook al 
lijkt het niet politiek correct. Als je als 
kerk je voor het evangelie schaamt, 
blijft er niets anders over dan een spiri-
tueel cultureel welvaartsinstituut.’ En: 
‘teveel rationaliseren is ook niet goed, 
het Mysterie moet niet alleen langs de 
wetenschappelijke lat worden gelegd.’
Oud-hoogleraar Egbert Boeker, van 
gereformeerde huize, vond in de lu-
therse kerk waar hij na omzwervingen 
terecht kwam: ‘Ontspannen diensten…
en een gevoel van verbondenheid.’
Francisca Caron, vrijwilligster in de 
Oude Lutherse Kerk, typeert de kerk 
met: ‘het zoeken naar wat ons met 
elkaar verbindt: het goddelijke in jezelf 
en in elkaar.’                             

D

Nieuw Amsterdams motto
Spoorzoeken naar een nieuwe tijd werd het thema  

van een Amsterdamse feestdag naar aanleiding van 

diverse jubilea in luthers Amsterdam. Een nieuw 

motto werd ten doop gehouden: ‘Onderzoek alles  

en bewaar het goede’. 

Tijdens geanimeerde tafelgesprekken 
wordt geantwoord op vragen als: waar-
op zijn we zuinig; en: waar zoeken we 
het avontuur? Het evangelie, openheid, 
gastvrijheid, liturgie, muziek- dáárop 
moeten we zuinig zijn, zo blijkt uit de 
ideeën. En wat het avontuur betreft: 
andere muzikale vormen, durven expe-
rimenteren, meer ontmoeting en verdie-
ping, gebruik van moderne media, aan-
dacht voor de kracht van het gebed, lef 
om evangelie en Jezus Christus (weer) 
ter sprake te brengen en dienstbaarheid 
aan de stad.                                
                                           

Daarbij werd door de generale synode 
vastgesteld dat elke predikant en ker-
kelijk werker gehouden is een deel 
van zijn of haar werktijd buiten de 
eigen gemeente ten dienste van de 
kerk in haar geheel te besteden.

Pastor Pastorum
Voor de professionalisering van de 
begeleiding en kwaliteitsbewaking 
van predikanten en kerkelijk werkers 

is besloten nader te onderzoeken hoe 
op het niveau van de Algemene Clas-
sicale Vergadering een ‘pastor pasto-
rum’ aangesteld zou kunnen worden. 
Deze figuur is vooral ook een ver-
trouwensfiguur voor de predikanten.
Vanuit de evangelisch-lutherse 
synode die drie weken na de generale 
synode vergaderde, werd het voorstel 
geopperd om de ervaringen met een 
pastor pastorum, waarmee de luthera-

nen al langer werken (drie om precies 
te zijn), ten dienste te stellen aan het 
onderzoek waartoe de generale 
synode besloot. 

Praxedis Bouwman (mede op basis 
van de bestuurlijke verslagen en de 
besluitenlijst van de generale synode 
23, 24, 25 april)

Spoorzoekers voor de Spuikerk. 
(Foto: Friso Kooijman)
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Wees nieuwsgieriger!
Een gepoogde samenwerking met de 
Amsterdamse hervormde en gerefor-
meerde gemeenten (al tijdens het SoW-
proces in 2001) gericht op gezamenlijke 
vernieuwing kwam niet echt van de 
grond. Zo besloten de Amsterdamse 
lutheranen onderling een vernieu-
wingsplan op te zetten, te zien als een 
reistocht met eigen gemeenteleden én 
met ieder die daarin wil meewerken, 
een pelgrimage tussen heimwee en 
verlangen. Met meeneming van het 
goede uit de traditie gekoppeld aan het 
verlangen naar vernieuwing, waarbij 
kijken door ogen van buitenstaanders 
een rol speelt.
‘Lutheranen mogen best wat nieuws-
gieriger zijn’, vindt Paul Schilderman, 
beleidsmedewerker van Evangelisch-
Lutherse Gemeente Amsterdam, ‘niet 
alleen onderling uitwisselen op de  
eigen evangelisch-lutherse locatie, 
maar ook in het groter geheel met  
andere leden van de Protestantse Kerk 
en andersdenkenden. Zo valt ook te 
leren van de orthodoxen met hun grote 
draagkracht, inspirerend en bindend 
vermogen en steeds weer nieuwe  
aanwas.’

Vernieuwen versus restaureren 
Dicht bij het leven. Dat is de inzet van 
vernieuwing zoals ELG Amsterdam die 
hanteert. Lange tijd werd in Amsterdam 

niet aan gemeenteopbouw gedaan; wat 
ook niet nodig was, want er was sprake 
van natuurlijke afname (dood) en groei 
(doop en belijdenis). Zo luxe is de situ-
atie niet meer. Schilderman: ‘Toen  
natuurlijke groei steeds minder vanzelf-
sprekend werd, kwam de continuïteit in 
gevaar wat gepaard ging met ‘angst’ 
voor nieuwe wegen. We brachten  
andere vragen aan de orde, zoals: wat 
is de functie van nieuwe dingen, wát 
willen we bereiken, wáár ligt de focus, 
voor wie doen we het? Met grote na-
druk op het missionaire element. Kwali-
teit is belangrijk, maar om de kwanti-
teit kun je niet heen- die twee hebben 
elkaar nodig.’ 
Het team van professionals bestaat 
naast de vijf predikanten ook uit twee 
niet-theologen: de secretaris en de 
beleidsmedewerker. Samen met vrijwil-
ligers en gemeenteleden is dit team 
ingebed in de gemeentestructuur waar-
in verschillende taken zoals advies, 
ondersteuning en vakgroep zijn gedefi-
nieerd. De predikanten worden zo ge-
vrijwaard van ‘stapelwerk’ – dat is: 
alles in hun eentje (moeten) doen.  
De vijf Amsterdamse locaties werken 
ieder volgens een eigen profiel waarin 
het niet de bedoeling is dat ze allemaal 
hetzelfde doen, maar juist de verschil-
lende doelgroepen aanspreken en met 
eigen opdrachten werken. Dit vernieu-
wingsproces is al jaren gaande en 

wordt steeds verder uitgewerkt en aan-
gepast. ‘In het begin was dat pionieren’, 
zegt Paul Schilderman, ‘want termen 
als doelgroep, communicatie en markt-
werking lagen heel gevoelig.’ 

Motto
‘Onderzoek alles en bewaar het goede’, 
ontleend aan 1 Tessalonicenzen 5:21, 
zoals Paulus uitsprak, is het nieuwe 
motto van de gehele lutherse gemeente 
Amsterdam. Andreas Wöhle, als domi-
nee verbonden aan de Spuikerk, merkte 
tijdens de onthulling op, dat het woord 
motto komt van movere: bewegen.  
‘En dat is precies het doel. De in gang 
gezette vernieuwing van de gemeente 
versterken.’ In zijn toelichting laat hij 
de vier kernpunten de revue passeren:  
Onderzoek: open en nieuwsgierig, kijk 
en luister, laat je verrassen, dialoog, 
analyseer, vrolijk, vrij en kritisch.
Alles: wij mensen en onze verhalen, 
cultuur, natuur en maatschappij,  
Amsterdam en mondiaal.
Bewaar: niet oppotten maar bewerken 
en bouwen.
Het goede: volgens Luther komt ‘God’ 
van ‘goed’, dat maakt heel in plaats van 
kapot, dat is barmhartig en recht, dat is 
duurzaam.

Alma Evenhuis, samen met Paul 
Schilderman

bericht
Bisschop Wolfgang Huber zit aan Amsterdamse lutherse tafel
Bisschop Wolfgang Huber van de 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) was half mei in Nederland om 
de Protestantse Kerk te leren kennen. 
Naast bezoeken aan een dienst in de 
Jacobikerk in Utrecht, de Calvijnten-
toonstelling in Dordrecht en het 
dienstencentrum van de Protestantse 
Kerk, discussieerde Huber tijdens de 
avondmaaltijd met een doorsnee van 
Nederlandse lutheranen en gerefor-
meerden. Op het menu stonden voor-
bereidde thema’s, maar de change-
rende Huber raakte met al zijn disge-
noten in gesprekken over uiteenlo-
pende onderwerpen. Natuurlijk de 
Nederlandse lutherse traditie, maar 
ook opvattingen over de huidige dis-
cussie over de doop in de Protes-

tantse Kerk, de inzet 
van jongeren en Cal-
vijn in combinatie met 
Luther passeerden de 
revue. De lutherse 
avond in de Oude Kerk 
aan het Spui werd 
afgerond met een ves-
per.
De EKD is een federatie 
van 22 lutherse, gere-
formeerde of zogeheten 
‘unierte’ (is verenigde) 
kerken in Duitsland. Bij 
de laatste telling, eind 
2005, behoorden 25,4 
miljoen mensen tot de 
samenwerkende kerken 
in de EKD. 

Bisschop Wolfgang Huber, raadsvoorzitter van de 
EKD, in gesprek met Susanne Freytag (l) en Daan 
Leker (r). (Foto: Praxedis Bouwman)
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e BNKP is van oudsher de 
partnerkerk van Nederlandse 
lutheranen. Zij is ontstaan uit 

het zendingswerk van de Evanglisch-
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden. De Nederlandse Luther-
stichting onderhoudt nog steeds 
nauwe banden met deze kerk en 
ondersteunt projecten. Behalve de 
grote lutherse kerk HKBP is in Indo-
nesië nog een groot aantal kleine 
etnische lutherse kerken, die hun 
zelfstandigheid wensten te behouden. 
Zij hebben niet gekozen voor opgaan 
in de HKBP, maar werken er wel 
nauw mee samen, bijvoorbeeld op 
het gebied van de opleidingen. Wat 
deze kerken gemeen hebben, is de 
ligging, vaak in geïsoleerde gebieden, 
waar slechts sporadisch toeristen 
komen en dan alleen maar diegenen 
die het zonder luxe en comfort kun-
nen stellen. 

D

Diepe indruk maakte ruim drie weken rondtrekken in 

het kerkelijk gebied van een aantal lutherse kerken in 

Indonesië. Bestrijding van de armoede is voor die ker-

ken de grootste uitdaging. Neem het eiland Nias, waar 

75% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. 

De reis voerde langs de BNKP (Banua Niha Keriso  

Protestan), de lutherse kerk van de Nias en de Batu-

eilanden en vervolgens langs kerken op Sumatra, die 

horen tot de HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), 

met vier miljoen leden de grootste Indonesische 

lutherse kerk en één van de grootste kerken die zijn 

aangesloten bij de Lutherse Wereldfederatie. 

Een gebrekkige infrastructuur, slechte 
wegen met kapotgereden asfalt, vol 
gaten en kuilen en bruggen waar pas 
iets aan gedaan wordt als een ernstig 
ongeluk heeft plaatsgevonden. Je 
kunt hier eigenlijk alleen met een 
terreinwagen of motorfiets reizen en 
ook dan nog zul je regelmatig je ver-
voermiddel moeten laten staan om te 
voet verder te gaan. ‘Natural dan-
cing’, noemt dominee Josep Maton-
dang de autoritten die we met hem 
langs de afgelegen projecten van de 
kleinste lutherse Ankholakerk op 
Sumatra maken. Inderdaad, heen en 
weer en op en neer en de tatoeages op 
je lijf in de vorm van kunstzinnige 
blauwe plekken krijg je er gratis bij. 
Geen Arbodienst of veiligheidsinspec-
tie voor de vliegmaatschappijen die 
om de haverklap hun propellerkistjes 
weer aan de grond moeten houden 
wegens achterstallig onderhoud. En 

dan de boten, waarin je met veel 
teveel mensen en bagage opgepropt 
zit onder een dekzeiltje dat je toch 
niet droog houdt als de golven over-
boord slaan. Slapen op een matras dat 
je deelt met een leger bijtgrage 
bedwantsen en een badruimte met 
inwonende kakkerlakken. En dan heb-
ben we het maar niet over de mug-
gen…Vanwaar dan die diepe indruk?

Respect
De omstandigheden waaronder de 
kerken hier kerk zijn dwingen respect 
af. De laatste zondag in de lutherse 
kerk in Pematang Siantar horen we 
in de Jesajalezing dat ‘Gods plannen 
niet onze plannen en Gods wegen 
niet onze wegen zijn’. Om dat te kun-
nen bevestigen is vaak heel wat 
tegenslag nodig voor wie leeft vanuit 
de overtuiging dat alles maakbaar is. 
In Indonesië hebben we aan den lijve 
ondervonden dat mooie plannen, 
schema’s, begrotingen en tijdsplaatjes 
in één klap niets meer waard zijn als 
er ingrijpende gebeurtenissen plaats 
vinden. Natuurrampen als overstro-
mingen, aardbevingen, vulkaanuit-
barstingen, zware moessonregens of 
juist tijden van extreme droogte, de 
uitbraak van ziektes en ook hier: de 
gevolgen van de economische reces-
sie. De kerken doen er alles aan om 
hier zo goed mogelijk mee om te 
gaan: preventief, met noodhulp èn 
structureel. 

Middenin de samenleving
De kerken staan midden in de samen-
leving en hebben een toonaangeven-
de rol op educatief, medisch en soci-
aal-economisch gebied. Ze hebben 
hun eigen scholen, van Kindergarten 
tot en met highschool. Ook zijn er 
scholen voor ‘vocational training’, 
waar jongeren een technische of 
agrarische vakopleiding krijgen. 

Hartelijkheid en inzet 
Indonesische lutheranen 
overweldigen 
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Zowel de BNKP als de HKBP hebben 
een theologische hogeschool en de 
HKBP ook een eigen universiteit met 
verschillende faculteiten in Medan. 
Omdat zowel bij het lager als het 
hoger onderwijs veel kinderen uit de 
verre omtrek komen, hebben veel 
scholen internaten of dormitories 
voor deze kinderen. Vanuit de onder-
wijsinstellingen worden ook trainin-
gen en toerustingscursussen verzorgd 
voor kerkenraads- en gemeenteleden 
en worden dorpsbewoners geschoold 
om hun gemeenschap op te bouwen 
door bijvoorbeeld landbouwverbete-
rings- en micro-kredietprojecten.

Zorg voor elkaar
Een aantal kerken heeft ziekenhuizen 
of kleinere klinieken op het platte-
land. Door de toename van HIV-
geïnfecteerden en de taboes rond 
AIDS is een aantal AIDS-centra van 
start gegaan. De tomeloze inzet van 
vooral jonge mensen en de zichtbare 
liefde waarmee ze met beperkte mid-
delen en een minimaal loon hun 
werk doen, dwingt bewondering af. 
Voor het werk in de ziekenhuizen, 
maar ook in het onderwijs zijn de 
diaconessen van groot belang. Bij 
ons een bijna uitgestorven beroeps-
groep, daar zo’n groot aanbod van 
jonge vrouwen dat er selectie plaats 
moet vinden.
Door de tsunami van Kerst 2004 en 
de aardbeving van Pasen 2005 zijn 
veel kinderen wees geworden. Hoe-
wel de meeste kerken al een weeshuis 
hadden, moest dit werk noodgedwon-
gen uitgebreid worden. De BNKP 
heeft nu twee weeshuizen, een jon-
gens- en een meisjesweeshuis. Het 

zijn niet alleen wezen die hier wor-
den opgenomen, maar ook kinderen 
uit de allerarmste gezinnen. 
De zorg voor ouderen is beperkt tot 
die ouderen die alleenstaand zijn en 
zonder kinderen of familie om voor 
hen te zorgen. Op Nias is één huis 
voor ouderen, Bethanië, waar tien 
oudere dames liefdevol zijn opgevan-
gen, maar waar de basisvoorzienin-
gen als de maaltijden, slaap- en toi-
letruimten wel zeer minimaal zijn. De 
HKBP daarentegen heeft een prachtig 
buitenhuis voor de gepensioneerde 
‘bibelvrouen’, die te vergelijken zijn 
met vrouwelijke zendelingen. Iedere 
vrouw heeft een eigen ruimte en de 
moestuin en het kleinvee zorgen 
naast de eigen dagelijkse voedsel-
voorziening nog voor extra inkom-
sten. Dit idyllisch gelegen ‘luthers 
buitencentrum’ is net als bij ons de 
plaats van samenkomst voor vrou-
wen- en jongerenevenementen.

Gemeenschapsopbouw
‘Community development’ staat hoog 
op de kerkelijke agenda. De gehele 
dorpsgemeenschap deelt mee in de 
opbouw van hun dorp, ongeacht de 
religieuze of etnische achtergrond. 
Christenen en moslims leven in de 
gebieden die wij bezochten vreed-
zaam samen en doen er onder leiding 
van hun religieuze leiders alles aan 
om die harmonie te laten voortbe-
staan. In Sibolga zijn we uitgenodigd 
om een forumbijeenkomst bij te 
wonen en ervaringen uit te wisselen 
met moslim- en boeddhistenleiders, 
met predikanten, rooms-katholieke 
geestelijken en pinkstergemeenten-
voorgangers, alles onder de bevlogen 

leiding van een vertegenwoordiger 
van de provinciale overheid. Een 
unieke ervaring en een voorbeeld van 
hoe het ook kan in dit deel van Indo-
nesië, je hoort zo vaak de andere 
verhalen…. Christenen bouwen mee 
aan de nieuwbouw van een gemeen-
schapshuis van waaruit de Mekka-
gangers hun hadj beginnen en mos-
lims bouwen mee aan de wederop-
bouw van een ingestorte kerk. De 
religieuze feesten worden samen 
gevierd en hierbij wordt er rekening 
gehouden met elkaars spijswetten. 
Samen met overheid en ngo’s (niet-
gouvernementele organisaties) wor-
den agrarische projecten opgezet en 
landbouwmethoden verbeterd. Dorps-
bewoners werken samen in kleine 
coöperaties en sommige kerken heb-
ben op geschonken land rijstvelden, 
suikerriet- en palmolieplantages aan-
gelegd. Van een deel van de op-
brengst kunnen bijvoorbeeld nieuwe 
kerken en scholen worden gebouwd. 
Het Deboraweeshuis van de lutherse 
Ankholakerk wordt omgeven door 
tuinen waar koffie, cacao, cassave, 
bananen en nog veel meer verbouwd 
wordt. Een Nederlands instituut is 
behulpzaam bij de irrigatie van de 
tuinen, de kinderen werken na 
schooltijd zo’n anderhalf uur per dag 
in de tuin en van de opbrengst wor-
den de schoolkosten en studiebeurzen 
voor hen bekostigd.
De kerk op Nias heeft een grote tim-
merwerkplaats waar houten huis- en 
kerkmeubilair wordt gemaakt (en 
prachtige met houtsnijwerk versierde 
doodskisten…). Een ander inkomsten 
genererend project is een kwekerij 
van rubberbomen, die overal op het 
eiland en daarbuiten worden uitgezet.
De wederopbouw na de tsunami en 
de aardbeving is afgerond. Nieuwe 
huizen en andere gebouwen hebben 
de verwoeste bouwvallen vervangen. 
Een groot deel van de plaatselijke 
bevolking heeft hierin werk gevon-
den, tot het moment dat de hulporga-
nisaties vertrokken. Hierdoor is de 
werkloosheid weer toegenomen en 
zal de kerk samen met regering en 
andere hulporganisaties alle zeilen 
moeten bijzetten om nieuwe werk-
gelegenheid te scheppen. 

Bijzonder project
Eén van de Nederlandse emeritus-
predikanten, Margaretha Siregar-

Kinderklasje op Nias. (Foto: Coby Aartsen-Kraaijpoel)



Emck, woont  een groot deel van het 
jaar in haar tweede moederland Indo-
nesië, samen met haar echtgenoot. 
Hun thuisbasis daar is Pematang 
Siantar, een grote stad in het oosten 
van Midden-Sumatra. Het is de stad 
waar de HKBP haar theologische 
hogeschool Sundermann (dezelfde 
naam als die van Nias) heeft geves-
tigd en daar heeft professor Parini 
Siregar honderden theologische stu-
denten voorbereid op hun ambt van 
predikant. Zowel aan het begin als 
aan het eind van onze rondreis langs 
de lutherse kerken zijn we een aantal 
dagen te gast geweest in hun huizen 
in Pematang Siantar en in Mela, een 
dorp nabij de havenplaats Sibolga, 
aan de westkust. Een afstand van 
ongeveer zeven uur rijden, over een 
naar Nederlandse begrippen slechte 
weg, maar wel door een schitterend 
landschap langs rijstvelden, door de 
bergen en langs het Tobameer, van 
oost naar west, om tenslotte af te 
dalen naar de baai van Sibolga. 
In het vissersdorp Mela heeft het 
echtpaar een huis laten bouwen, dat 
fungeert als ‘house of hospitality’, 
zoals Siregar het noemt. Stapsgewijs, 
stagnerend als het geld op is en weer 
verder bouwend als er weer financi-
ele aanvulling komt. Op het erf is een 
kleuterschool neergezet, die geleid 
wordt door een diacones die samen 
met haar gezin ook huisbewaarder is 
en de gasten verzorgt. De moeders 
die hun kinderen naar de kleuter-
school brengen, hebben hierdoor de 
handen vrij om in een eigen inkomen 
te voorzien. De ingang naar het erf 
wordt geflankeerd door twee winkel-
tjes, het ene voor de dagelijkse 
behoeften, het andere voor de ver-
koop van groenten, kruiden en fruit 
dat door de vrouwen geteeld wordt. 
Met een blijmoedige bewogenheid en 
geloofsvertrouwen, een groot enthou-
siasme en minstens zo groot doorzet-
tingsvermogen bouwt het echtpaar 
verder. Een tweede ‘house of hospita-
lity’ wordt net als het eerste, stapje 
voor stapje gebouwd op de geboorte-
grond van Parini Siregar en onder 
zijn supervisie, een stuk zuidelijker 
voorbij de stad Padangsidimpuan.  
U mag zich welkom weten….     

Van zondag tot zondag
De kerken zijn open, iedere dag van 
de week. Natuurlijk ligt het hoogte-

punt in de zondagse vieringen. Twee 
tot drie vieringen per zondag, en 
voor minder dan twee en een half uur 
doen we het niet. Overvolle kerken, 
waarvan de deuren en de ramen wijd 
open staan. Musjes en zwaluwen 
vliegen in en uit, luid tsjilpend. ‘Zelfs 
vindt de mus een huis, o Heer, de 
zwaluw legt haar jongskens neer, in ’t 
kunstig nest bij Uw altaren’: ja hoor, 
op een balk boven de kansel… En ook 
kinderen en zelfs volwassenen lopen 
in en uit, even de benen strekken, 
even de zon in en dan gaan we weer 
verder. Van tijd tot tijd staat er een 
groep kerkgangers op en begint te 
zingen. Je raakt de tel kwijt: een 
vrouwenkoor, een jongerenkoor, een 
kinderkoor, een mannenkoor, een 
weduwenkoor, allemaal van één en 
dezelfde gemeente, ze zitten verspreid 
door de kerk. En op Samosireiland 
middenin het prachtige Tobameer 
zelfs een Posaunenchor, maar die 
hebben dan ook een partnerschap 
met luthers Oberhausen. En wat 
‘lutherse liturgie’? Lekker veel zingen 
rond het keyboard, het meest opwek-
kings- en piëtistische liederen, afge-
wisseld met een oudtestamentische 
lezing en een evangelielezing, waar-
van de voorganger en de hele 
gemeente beurtelings hardop een vers 
voorlezen. Je moet je Bijbel dus wel 
bij je hebben! Drie collectes, de eerste 
twee worden opgehaald, de laatste 
brengt ieder persoonlijk naar het 
offerblok voor het liturgisch centrum. 
Twintig minuten afkondigingen hal-
verwege de dienst en net als je denkt: 
‘geen preek vandaag’ komt ie toch 
nog aan het eind.
De zondag is er ook voor de bijeen-
komsten van de zondagschool en 
voor de jongerenmeetings, omdat 

Een uitgebreider verslag is op aan-
vraag verkrijgbaar bij de secretaris 
van het Luthers Genootschap Coby 
Aartsen. Hierin staan de projecten
omschreven. De lutherse gemeenten 
en gemeenteleden zullen benaderd 
worden om het Luthers Genootschap 
hierin te ondersteunen. U kunt zich 
aanmelden als lid/donateur van het 
Luthers Genootschap: 
c.aartsenkraaypoel@telfort.nl.   

veel jongeren alleen in het weekend 
thuiskomen. En alle dagen van de 
week zijn er de koorrepetities, de 
Bijbelstudiegroepen, de vrouwen- en 
de mannenvereniging, de weduwen-
groep en nog veel meer. ‘De kerk is 
de huiskamer van de samenleving’, 
zegt Tuhoni Telaumbanua, kerkleider 
op Nias. Die doe je niet op slot…

Om niet te vergeten
Wat hebben wij veel te leren als het 
om gastvrijheid gaat! De mensen van 
Nias slachten een varken voor je, 
want je bent hun eregast. In traditio-
nele dracht gaan ze je zingend en 
dansend voor naar de plaats waar de 
welkomstceremonie plaats vindt. En 
in Midden-Sumatra krijg je bij iedere 
lutherse etnische kerk een ‘ulos’ 
omgehangen, een schitterend gewe-
ven en met kleine kraaltjes versierd 
kleed, waarmee je tot ‘één van hen’ 
wordt gemaakt. Dat betekent dat je 
tot de Tobastam behoort, tot die van 
de Bataks, tot de Karo- en tot de 
Ankholastam. Je kunt toch nooit 
genoeg huiskamers hebben waar je  
je welkom weet?

Coby Aartsen-Kraaijpoel

18      elkkwartaal                                                             juli 2009

Het strand van Nias. (Foto: Coby Aartsen-Kraaijpoel)



elkwartaal

Een tijdje geleden maakte een verre 
vriend, een man die na een streng 
protestantse opvoeding al lang het 
geloof van zijn kinderjaren achter 
zich heeft gelaten maar af en toe met 
heel toepasselijke bijbelcitaten uit de 
hoek kan komen, mij attent op het 
boek ‘Het Jezus-Evangelie’ van James 
M. Robinson. Hij vond het een boei-
end boek en dacht dat ik het wellicht 
ook interessant zou vinden. Ik ver-
telde dit aan een bevriende predikant 
die nog steeds in het ambt staat. Hij 
las onlangs ‘Het Evangelie volgens 
Jezus’ van de nobelprijswinnaar lite-
ratuur José Saramago en noemde ook 
het boek ‘Jezus van Nazareth’ van 
Paul Verhoeven. Ik heb me door die 
drie boeken heen gewerkt. 

Een impressie: Robinson is theoloog 
en een der prominentste kenners van 
het vroege christendom. Hij is een 

vooraanstaand lid van het Jezus 
Seminar (USA), of hij een gelovig 
christen is kon ik niet uit het boek 
halen. In het boek is de complete 
tekst opgenomen van de oerbron Q. 
Volgens Robinson was de kern van 
het evangelie van Jezus dat God de 
leiding krijgt over het leven van de 
mensen. De boodschap van Jezus was 
kort en duidelijk: vertrouw erop dat 
God voor je zorgt doordat hij ande-
ren voor je laat zorgen en luister naar 
hem als hij een beroep op jou doet 
om voor anderen te zorgen. 

Paul Verhoeven is geen theoloog.  
Na een opleiding tot wiskundige is 
hij filmregisseur geworden. Hij 
woonde en werkte vele jaren in de 
USA en was – heel bijzonder - ook 
lid van het Jezus Seminar. Aanvan-
kelijk slechts als toehoorder, later 
werd hij gepromoveerd tot ‘fellow’. 
Ook bijzonder dat iemand die hele-
maal niet in de bijbel en in Jezus als 
zoon van God gelooft, er wel veel 
onderzoek naar heeft gedaan en een 
boek schrijft. Het was het boek dat 
mij het minst boeide, eigenlijk vond 
ik de vele bladzijden met noten ach-
terin waarin van alles ‘verklaard’ en 
toegelicht wordt, nog het boeiendst. 

Het boek van Saramago beschrijft  
het leven van Jezus als een roman. 
Tussen de bedrijven door geeft hij 
van sommige bijbelverhalen/wonde-
ren een soort plausibele verklaring. 
Als iemand in Nazareth koekjes van 
gebakken sprinkhanen eet, dan ver-
klaart dat bijvoorbeeld het neerdalen 
van manna in de woestijn. De onbe-
vlekte ontvangenis wordt ook uitge-
legd door Saramago, zo onbevlekt is 
die ontvangenis volgens hem niet 
maar wel wonderbaarlijk. Wat mij 
trof: het verhaal over de kindermoord 
te Bethlehem. Jozef hoort niet van 
een engel maar van een paar 
Romeinse soldaten, dat de kinderen 
onder de drie jaar in Bethlehem uit 
de weg geruimd moeten worden.  
Hij zorgt ervoor dat Jezus aan dit lot 

ontsnapt maar Jozef blijft zijn hele 
leven wroeging houden over het feit 
dat hij het bericht niet heeft verspreid 
zodat ook de andere kinderen gered 
hadden kunnen worden. De wonde-
ren die Jezus doet worden niet nader 
verklaard, ze gebeuren gewoon. 
Alleen bij Lazarus is het zo dat Jezus 
hem opwekt en geneest van een hart-
kwaal maar dat Lazarus een tijdje 
later toch – tot Zijn teleurstelling 
– sterft. Maar je kunt het iemand niet 
aandoen nog eens te moeten sterven 
dus Lazarus wordt niet weer opge-
wekt. Bij Verhoeven komt de opwek-
king van Lazarus ook aan de orde, 
volgens hem zijn er in de geschriften 
aanwijzingen dat er een homo-eroti-
sche verhouding heeft bestaan tussen 
Jezus en Lazarus. In de literatuur-
raadpleging van Verhoeven komt 
Robinson wel voor maar niet zijn 
Jezus-Evangelie. Bij Saramago komt 
het laatste Avondmaal en de verrijze-
nis na drie dagen totaal niet aan de 
orde. Maar al met al vond ik het als 
leek spannend en absoluut lezens-
waardig en het brengt je, zoals mijn 
vriend de dominee zei, op hele 
nieuwe denksporen. 

Dat geldt voor alle drie de boeken. 
Het blijft - ook voor een leek zoals ik 
die zich niet zo vroom noemt – fasci-
nerend hoe de figuur van Jezus zowel 
gelovigen als ongelovigen blijft 
bezighouden. 

Tjally Everaarts-Bilyam
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Jezusevangeliën

Jezusbeeld van Thornvalsen, kopie 
van zijn beeld in Kopenhagen, op 
het orgel in de consistorie van de 
ELG Leeuwarden. 



De 16e Melanchton ontmoetings-
dag zal plaatsvinden op zaterdag 
17 april 2010, kasteel Hoekelum, 
Bennekom. 
De netwerkdag kende een suc-
cesvolle 15e aflevering afgelopen 
mei. Het thema: ‘Houd de lofzang 

bericht
Melanchtondag

gaande’ bleek een schot in de roos 
te zijn. De lutherse traditie van en 
met het lied werd met aandachtig 
luisteren en volle borst beleden. 
Over het thema van volgend jaar 
zal het bestuur zich binnenkort 
buigen om aansluitend weer een 

interessant programma te kunnen 
bieden die een uitdaging vormen 
voor onze lutheranen om aanwezig 
te zijn op deze ontmoetingsdag als 
netwerkmogelijkheid.

drie jaar nauw samenwerken met de 
afdeling WICAS (Women in church 
and society / vrouw in kerk en 
samenleving) van de LWF. In Genève 
wordt het werk in het kader van 
WICAS gecoördineerd door de vorig 
jaar benoemde Braziliaanse dominee 
Elaine Gleci Neuenfeldt.
De conferentie in Nederland wordt 
voorbereid door de regiocoördinator 
voor West-Europa, de Nederlandse 
dominee Cornelia Hübner, in samen-
werking met het Landelijk Luthers 
Vrouwenoverleg en het ‘Büro für 
Chancengleichheit’ van de Landes-
kirche Württemberg in Stuttgart. Het 
thema van de conferentie ‘Geef ons 
heden ons dagelijks brood’ sluit aan 
bij het thema van de LWF assemblee 
in juli 2010 in Stuttgart. Daarbij zal 

de vraag centraal staan ‘Wat is 
‘broodnodig’ in onze kerken in  
West-Europa en wat voedt ons in  
de gemeenschap van de kerk?’

Nieuwe effectieve netwerken
De conferentie geeft bovendien gele-
genheid om na sluiting van veel 
vrouwenbureaus van kerken in West-
Europa richting te geven in een  
antwoord op de vraag naar nieuwe 
effectieve netwerken. Tevens zal 
gesproken worden over leiderschaps-
modellen en rolmodellen van vrou-
wen in een veranderende samen-
leving. Steeds meer kerken laten zich 
inspireren in hun gemeente-zijn en 
liturgische vieringen door helende 
liturgieën en rituelen van de oecume-
nische gemeenschap in Iona in 
Schotland. Tijdens de bijeenkomst in 
Ede zullen ervaringen worden uitge-
wisseld. De verkiezing van een 
nieuwe regiocoördinator voor de 
komende drie jaar in West-Europa 
staat ook op de agenda. Het alge-
mene belang van de WICAS West-
Europa conferentie in november is 
dat dit soort ontmoetingen van 
onderaf het internationale netwerk 
van de LWF voedt en versterkt door 
uitwisseling van ervaringen. Boven-
dien geeft de ontmoeting nieuwe 
aanzetten om doelstellingen voor  
de toekomst te bepalen.

Cornelia Hübner

ereldwijd bestaan er twaalf 
vrouwennetwerken van de 
Lutherse Wereldfederatie 

(LWF). Ze werken aan thema’s die 
wereldwijd relevant zijn. De afgelo-
pen jaren is de aandacht vooral 
gericht geweest op het document van 
de LWF met de titel ‘Geen geweld 
tegen vrouwen en kinderen’, waarvan 
in 2005 de Nederlandse vertaling is 
uitgekomen. Het is momenteel een 
van de meest vertaalde documenten 
van de LWF. Andere thema’s waren de 
wereldwijde waterproblematiek, het 
leven in multiculturele samenlevingen 
en training van vrouwen in en voor 
leidinggevende posities in de kerken.
De vrouwennetwerken worden geco-
ordineerd door regiocoördinatoren, 
die voor maximaal twee perioden van 

West-Europese vrouwennetwerk 
vergadert in Nederland 
Vrouwen uit kleine lutherse minderheidskerken (Italië, 

Groot-Brittannië) én uit grote kerken (Bayern, Nordel-

bien, Württemberg) zullen elkaar komend najaar ont-

moeten in Hoekelum te Ede. De vrouwen, die deel uit 

maken van het regionale vrouwennetwerk West- 

Europa, confereren van 20 tot 22 november over het 

thema van de aanstaande assemblee van de Lutherse 

Wereldfederatie ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.
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Kinderen ontdekken de 
betekenis van dopen

Kinderbijbelfeest
Af en toe komen alle kinderen op een 
zaterdagmiddag in huis en tuin van 
de dominee bij elkaar om door en 
met muziek, verhalen, spel en acties 
met een thema bezig zijn. Elkaar 
regelmatig door de week ontmoeten 
lukt niet vanwege de grote afstand en 
drukke agenda’s, maar zo’n zaterdag-
middag werkt erg goed. Deze speci-
fieke zaterdag was het thema de 
eigen doop. Heel concreet hebben wij 
het over ‘water’ gehad en over de 
eigen ‘naam’. Water hebben wij 
gevoeld, het verschil met droogte 
gezien en bedacht en besproken, wat 
je er allemaal mee kunt. Ook hebben 

In de lutherse gemeente Tiel zijn de afgelopen jaren 

vrij veel kinderen gedoopt. 

Die kinderen zijn nu allemaal tussen de 0 en de 12 

jaar oud. Mooie leeftijden om de vraag op te werpen 

wat de doop voor deze kinderen betekent. Hoe kun je 

de eigen doop weer terughalen? Actueel maken wat 

toen gebeurde? Voor kinderen zijn er verschillende 

manieren. In Tiel zijn er twee in praktijk gebracht:  

een kinderbijbelfeest en een doopgedachtenisdienst.

wij een ‘waterverhaal’ getekend op 
een groot stuk behang.
De eigen naam hebben wij niet alleen 
genoemd, maar in cellenbetonblok-
ken gemetseld. Een leuke actie, waar-
bij je even stil kunt staan bij je eigen 
naam. Het water, dat je ieder dag 
nodig hebt, het water dat vloeit, het 
water dat afwast, schoonmaakt. De 
naam die mij herkenbaar maakt, de 
naam die mij aanspreekbaar maakt, 
die mij bekend maakt bij God.

Doopgedachtenis
Twee weken later vierden wij in de 
kerk een doopgedachtenisdienst. Een 
dienst waarin de eigen doop centraal 

stond. Vooral voor de kinderen. Een 
brief van rupsje Nooitgenoeg werd 
voorgelezen, die ons kwam vertellen, 
wat er gebeurde, nadat zij zich zo 
had volgevreten. De kinderen hebben 
een ‘doopkaars’ gemaakt en zo het 
licht in hun leven vorm gegeven.
In de doopgedachtenis zelf gingen 
wij rond de doopvont staan. De kin-
deren hebben het water gevoeld en 
de ouders stonden als een soort 
beschermende haag om hen heen.
Het is voor kinderen niet vanzelfspre-
kend dat zij gedoopt worden. De 
doop is een bijzondere en eenmalige 
gebeurtenis in het leven van een 
mens. In iedere doopdienst vindt 
altijd ook een doopgedachtenis plaats 
voor alle gedoopten. Alleen dat komt 
nooit zo uit de verf omdat een doop-
dienst over het algemeen toch in het 
kader van de concrete doop van die 
zondag staat. Deze keer stonden we 
stil bij ieders doop. Alle namen klon-
ken nog een keer, en daarmee werd 
de betrokkenheid van God bij een 
ieder van ons benadrukt.

Detlef Bohlken
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kwartjes

moet kunnen staan. Dit wil de Welja 
stimuleren. Bijkomend voordeel van 
de kampen is dat je zo kinderen 
bereikt die het thuis niet zo goed heb-
ben en door op kamp te gaan een 
week ontspanning krijgen. 

Enthousisame 
De dag vond plaats in Zwolle tijdens 
JOP Coach, georganiseerd door JOP, 
de jeugdorganisatie van de Protes-
tantse Kerk Nederland. Er is voor 
gekozen om de dag daar te houden als 
teken van erkenning en versterking 
van de verbinding met JOP. 
Het bezinningsweekend vorig jaar was 
voornamelijk bedoeld als kennisma-
king tussen de verschillende besturen 
en de Welja. Tijdens dit weekend zijn 
er afspraken gemaakt tussen de Welja, 
Commissie Weekenden en Stichting 
Vakantiekampen over hoe de samen-
werking verbeterd zou kunnen wor-
den. De Bezinningsdag had twee 
delen. ’s Ochtends was er ruimte voor 
een verdieping in de kennismaking 
van de besturen. Samen met een 
coach werd er naar de kwaliteiten van 
de verschillende bestuursleden gekeken. 
Marieke Aartsen, voorzitter van de 
Welja, vond het prettig om deze dag 
samen met een coach te beginnen: 
‘Doordat de coach leuke interactieve 
oefeningen aanbood (waar sta jij nou 
in het bestuur?) zie je in één oogop-
slag hoe iedereen zich binnen het 
bestuur en de Welja voelt. De één staat 
ergens verder vanaf dan de ander. En 
de één is meer een rugsteun terwijl een 
ander juist weer het voortouw neemt.’
Kwaliteit die het meest naar voren 
kwam was enthousiasme. Enthousiast 
voor de kampen en enthousiast voor 
het jeugdwerk! Ook is er gekeken naar 
van elkaar leren in het kader van de 
kampen. Volgens Marieke door: 
‘Samen te werken. Een informele bor-
rel zou een prima stap zijn voor een 

fgelopen maart vond de Welja 
het tijd voor een vervolg op het 
bezinningsweekeinde van vorig 

jaar: een bezinningsdag. Een goed 
moment om weer eens te kijken naar 
wat de Welja nou ook alweer doet en 
hoe de bezinningsdag verlopen is. 

Missie en visie Welja
De missie van de Welja is dat de Welja 
als netwerkorgaan wil fungeren voor 
lutherse en andere gemeenten en 
jeugdwerkers binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. Tevens wil de 
Welja een binding behouden tussen de 
Commissie Weekenden en de Stichting 
Vakantiekampen. 
De visie van de Welja is dat de Welja 
denkt dat mensen elkaar meer zouden 
kunnen helpen. Door een netwerk te 
zijn kunnen wij mensen op een laag-
drempelige manier met elkaar in con-
tact brengen. Ook denken wij dat de 
kampen heel belangrijk kunnen zijn, 
omdat je hiermee anderen helpt door 
vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast 
kan het mede-organiseren of meewer-
ken aan een kamp mensen verder 
helpen in hun persoonlijke ontwikke-
ling doordat er als team samengewerkt 
moet worden en je voor een groep 

Welja luthers?! Nieuw elan voor jeugdwerkgroep
Binnen het Lutherse Jeugdwerk 
is er een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers. We lezen in dit 
blad nog wel eens over de 
Stichting Vakantiekampen en 
de Commissie Weekenden, maar 
het is al lang geleden dat we iets 
gehoord hebben over de Welja, de 
Werkgroep Evangelisch Lutherse 
Jeugdactiviteiten. Terwijl deze groep 
regelmatig vergadert en graag een 
verschil wil maken binnen het 
Lutherse jeugdwerk.

A

goede samenwerking.’
Het tweede deel van de dag werd de 
andere tak van de Welja besproken, 
hoe kan de Welja een goed netwerk-
orgaan zijn en de jeugdwerkers beter 
benaderen, dat was de grote vraag. 
Begin dit jaar zou er een jeugdwerk-
dag plaatsvinden vanuit de Welja, 
helaas is deze afgeblazen door te wei-
nig aanmeldingen. Er is besproken 
wat hieraan gedaan kan worden. Ook 
was de nieuwe contactpersoon vanuit 
de JOP, Harmen van Wijnen, aanwe-
zig om te vertellen wat de JOP wil en 
kan doen met en voor de Welja. Welja 
doet er verstandig aan om na te den-
ken over het lutherse element van de 
Werkgroep. Komt die lutherse traditie 
ook naar voren bij de SVK en CoWe? 
Het is belangrijk dat de lutherse tradi-
tie, in welke vorm dan ook, zichtbaar 
blijft bij de Welja en beide besturen. 

Sprookje
Als afsluiting hebben de besturen in 
twee groepen een sprookje geschre-
ven. Dit sprookje moest beginnen met 
de volgende zin: Er was eens een 
luthers bloeiend Jeugdwerk. Enkele 
van de steekwoorden die uit de 
sprookjes kwam waren: verschillen, 
vol goede moed, pittige discussies, 
onderling contact en goed gemutst!
Tot slot nog even Marieke Aartsen: 
‘Deze dag heeft ons allemaal heel 
veel nieuwe energie heeft gegeven 
om samen met elkaar gezamenlijke 
activiteiten te organiseren. Om van 
elkaar te leren en elkaars kwaliteiten 
te onderkennen.’ Ondergetekende kan 
dit helemaal beamen. Het was een 
mooie dag!

Daan Leker

Volgende keer: JOP en de Welja.
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Jan Hus, zeer vroege reformator, 
was verbluffend ‘luthers’

an Hus kwam vanwege zijn 
ideeën op de brandstapel 
terecht. Er is overigens geen 

enkel document bewaard gebleven 
waaruit blijkt dat hij tijdens zijn 
gang naar óf op de brandstapel uit-
spraken heeft gedaan gericht aan zijn 
vrienden of beulen. Dus ook niet de 
legendarische woorden over een gans 
of een zwaan, die ná hem zou komen. 
Voor zijn straf werd voltrokken zou 
Hus de volgende woorden hebben 
gezegd: ‘Vandaag verbrandt gij een 
gans, maar uit zijn as zal een zwaan 
opstijgen en deze zult gij niet kunnen 
braden.’ Hiermee zou hij een toespe-
ling hebben gemaakt op de betekenis 
van zijn naam. Het Tsjechische woord 
‘hus’ betekent namelijk gans. In het 
oud-Duits werd het woord ‘luder’ 
gebruikt voor zwaan. In de volgende 
eeuw trad Martin Luther op als refor-
mator, zijn oorspronkelijke achter-
naam was Luder. Hij werd gezien als 
de zwaan, waar Hus van geprofeteerd 
zou hebben. De zwaan is als teken 
zichtbaar op de torens, gevels, orgels, 
kansels, lezenaars, gezangborden, en 
doop- en avondmaalsgerei van 
lutherse kerkgebouwen in Nederland.

Anti Rooms
Een verhaal over Jan Hus kan niet 
alleen maar een verhaal zijn over zijn 
persoon. Het is onmogelijk om alleen 
zijn leven te beschrijven óf alleen het 
werk dat hij heeft gedaan én daarbij 
voorbij te gaan aan de tijd waarin hij 

Jan Hus - misschien bekend als Johannes Hus - was 

een Tsjechisch theoloog uit Bohemen, die evenals 

Martin Luther fel protesteerde tegen de gang van 

zaken binnen de Rooms-katholieke kerk, maar wel 

honderd jaar eerder. Ingeborg Kriegsman schreef 

onlangs over ’s mans leven en werk: ‘Jan Hus, de 

waarheid zal overwinnen’. 

J

leefde. Dus wordt er in het boek uit-
gebreid geschreven over de roerige 
tijd met oorlogen, de onderlinge 
strijd, meerdere pausen tegelijk (som-
mige met bekende namen, die later in 
hergebruik gingen), de pest, onrust 
onder de bevolking en opstand tegen 
de kerkelijke macht. Hus trok fel van 
leer tegen de aflatenverkoop van 
paus Johannes XXIII. Deze paus 
sprak een interdict uit tegen de stad 
Praag. Dat betekende voor Hus dat 
hij moest vluchten: hij werd kluize-
naar op de burcht Kozí. In deze peri-
ode (1413) schreef hij veel. Hij werkte 
aan de zogeheten ‘Postila’, - een ver-
zameling van zondagspreken - en 
aan de Tsjechische Bijbelvertaling. 
Zijn marteldood (op 6 juli 1415, nog 
steeds gedenkdag!) leidde in Bohe-
men tot openlijke afwijzing van het 

rooms-katholicisme en was de oor-
zaak van een gewapende opstand van 
het hele volk, de Hussietenoorlogen. 
In de jaren na zijn dood veranderde 
er veel in Europa als aanloop naar de 
reformatietijd van Martin Luther. De 
tijd waarin Jan Hus leefde, was het 
begin van het einde van een tijdperk.

Eigen taal
Hus werd geboren omstreeks 1371 in 
een klein boerendorp Husenic in 
Bohemen. Na zijn studie in de vrije 
kunsten (filosofie) studeerde hij ook 
aan de theologische faculteit van 
Praag en hij werd ten slotte rector 
van die universiteit. Door contacten 
tussen de universiteiten van Praag en 
Oxford - ontstaan door het huwelijk 
van de Engelse koning en de halfzus-
ter van de koning van Bohemen - 
kwam Hus in contact met de filosofi-
sche geschriften van John Wycliff, 
een Engelse doctor in de theologie, 
die in 1384 was gestorven. In 1401 
werd Hus tot priester gewijd, waarna 
hij werd verbonden aan de Kerk van 
Sint Michaël de aartsengel in Praag. 
Naast het pastorale werk en preken 
bleef hij lesgeven aan de universiteit, 
die niet ver verwijderd was van deze 
kerk. In die tijd werd er gebruik 
gemaakt van muurschilderingen, 
kruiswegen, glas-in-lood ramen om 
mensen te laten zien wat er in de 
Bijbel stond. Het analfabetisme was 
nog groot, maar doordat er literatuur 
beschikbaar kwam in de landstaal 
werd het eenvoudiger om te leren 

‘Zoek de waarheid,
 luister naar de waarheid,

 leer de waarheid,
houd van de waarheid,
spreek de waarheid,
behoud de waarheid,

verdedig de waarheid tot  
de dood.’

Jan Hus



lezen. Hus was een voorstander van 
vertalingen in de eigen taal, zodat dit 
voor iedereen begrijpelijk was. Zowel 
Wycliff als Hus waren van mening 
dat het voor iedere christen belang-
rijk is om zélf kennis te nemen van 
de inhoud van de Bijbel, ondanks het 
feit dat dit werd tegengehouden door 
hogere machten binnen de kerk.
Bovenstaand verhaal staat uitgebreid, 
mét mooi fotomateriaal, beschreven 
in het boeiende boek van Ingeborg 

‘Jan Hus, de waarheid zal overwin-
nen’; Ingeborg Kriegsman. Het boek 
telt 178 bladzijden, kost € 17,50 en 
is verkrijgbaar via info@manova-
nederland.nl. Ook is het boek te koop 
bij christelijke boekhandels: ISBN 
978-90-813904-1-5. 

De ‘Uitgebreide Training Pastoraat 
voor vrijwilligers’ gaat op 11 septem-
ber 2009 van start. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Deze uitge-
breide training komt tegemoet aan de 
toe-genomen behoefte aan extra 
scholing van gemeenteleden die 
naast het regelmatige bezoek- en 
contactwerk tevens actief kunnen en 
willen zijn in bijzondere pastorale 
situaties. Gemeenteleden die de trai-
ning hebben gevolgd kunnen in een 
goed samenspel met predikant en 
kerkenraad zelfstandig pastoraal werk 
verrichten. Zij kunnen het pastorale 

Training pastoraat voor vrijwilligers
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werk van de predikant ondersteunen 
en aanvullen en waar nodig in goed 
overleg pastorale werkzaamheden 
van hen overnemen.
De training wordt verzorgd door het 
Centrum voor Klinisch Pastorale Vor-
ming, dat ook de (gelijknamige) KPV-
training voor predikanten verzorgt. 
Aan het einde van de training ont-
vangen de deelnemers een certificaat. 
De cursus duurt tien vrijdagen: 11 en 
18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 
en 27 november, 11 december 2009, 
15 januari en 5 februari 2010.
De training vindt plaats op het KPV-

centrum Zon en Schild in Amers-
foort.
De kosten bedragen € 1100,-. Deel-
nemers ontvangen van het Centrum 
voor Toerusting en Educatie een sub-
sidie van € 300,-. Plaatselijke 
gemeenten worden gevraagd een deel 
van de kosten van de deelnemers te 
vergoeden.
Informatie: Protestants Centrum voor 
Toerusting en Educatie, dhr. J. Koerts, 
telefoon: (06) 11 53 76 77, 
e-mail: j.koerts@pkn.nl. Aanmelding: 
www.toerustingeneducatie.pkn.nl

Kinderen in Amsterdam onderzochten 
het afgelopen schooljaar weer het 
water in de buurt van de school. Ze 
namen het eigen waterverbruik onder 
de loep en vergeleken dat water met 
het drinkwaterverbruik van kinderen 
in Niger. Ook gingen de scholen op 
excursie naar de waterzuivering in 

‘Een wereld zonder water is een wereld zonder leven’ 

Middelpolder. In juni werd in de 
Mozes- en Aäronkerk de tweede ronde 
van Retourtje Water afgesloten. 
Retourtje Water is een ‘hoofd-hart-
handen’ milieuproject voor basisscho-
len en wordt georganiseerd door 
Waternet, het Amsterdams Natuur en 
Milieu Educatie Centrum en de 
Lutherse Diaconie. 
Tijdens de feestelijke afsluiting pre-
senteerden de 275 kinderen van de 
twaalf deelnemende bovenbouwklas-
sen uit verschillende delen van de stad 
hun verwerking. De jury was getuige 
van een waterrap, een regendans, het 
Zwanemeer, eigengemaakte liederen, 
films en teksten. Basisschool had een 
hele tentoonstelling en organiseerde 
tevens een inzameling voor water-
pompen in Mali. 
De jury had het er zwaar mee, maar 
uiteindelijk werd groep 6 van juf Tes-
sel van basisschool De Odyssee uit 
Osdorp de winnaar. De kinderen van 
deze school hadden het thema van de 

‘Amsterdamse grachten’ origineel uit-
gewerkt. De winnende school ontving 
de Retourtje Water Wisselbokaal en 
voor de hele klas een schoolreisje met 
de Fluisterboot over het Naardermeer.
Op de vraag wat hij ontdekt had in het 
project vertelt de 10-jarige Sherwin 
van Basisschool De Pool (Centrum): 
‘Een wereld zonder water is een 
wereld zonder leven. Als we teveel 
water verspillen veroorzaken we  
problemen’. 
Asude (JP Coenschool, Zeeburg): ‘Er is 
veel vervuild water in de wereld. Je 
moet zuinig zijn met water. Na het 
project kijk ik meer uit met water. Met 
tanden poetsen doe ik tussendoor nu 
de kraan dicht’.
Retourtje Water begint in september 
met een derde ronde. De scholen van 
de tweede ronde mogen weer meedoen 
met een nieuwe klas en ook nieuwe 
scholen kunnen zich aanmelden.  
En de eerste scholen meldden zich 
onmiddellijk al weer aan.

Kinderen van groep 6 van basisschool  
De Odyssee uit Amsterdam-Osdorp wonnen 
de Retourtje Water Wisselbokaal

Kriegsman. Het is opmerkelijk om bij 
het lezen zoveel dezelfde gedachten 
van de verschillende reformatoren 
tegen te komen. Een Bijbelvertaling 
op een burcht in de eigen landstaal, 
het gebruik van brood én wijn met de 
kelk als symbool, de macht van ver-
schillende pausen met hun aflaten. Ik 
beveel u deze geschiedenis van harte 
aan.

Marianne van der Meij-Seinstra.
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Kerkkoor Leeuwarden 
jubileert: 100 jaar

Een kerkkoor van honderd jaar 
kom je niet zo vaak tegen. Ik 
kan me niet herinneren dat ik 

het in de bijna 25 jaar dat ik de 
rubriek Kriskraskort verzorg eerder 
onder ogen heb gehad. 
In 1909 werd het koor opgericht door 
Hendrik Visser. De eerste jaren van 
zijn bestaan heette het koor Lutherse 
Zangvereniging, in 1923 kreeg het 
zijn huidige naam. Visser vond het 
belangrijk dat er in de lutherse litur-
gie op zondag plaats was voor 

Een eeuw Kerkkoor Maarten Luther in Leeuwarden: 

reden voor een feest op de prachtige zondag Cantate 

in mei. De eigenlijke verjaardag was in januari maar 

de feestelijkheden vonden nu plaats. Tjally Everaarts-

Bilyam vierde mee.

J muziek via ondersteuning van een 
koor. Iets wat in die honderd jaren 
altijd zo is gebleven. Het koor werkte 
eigenlijk vanaf het begin gemiddeld 
eens per maand mee aan de eredienst 
en dat is ruwweg genomen nog 
steeds het geval. In de eerste jaren 
van zijn bestaan deed het koor ook 
veelvuldig mee aan zangconcoursen; 
als repertoire heeft het koor nu kerk-
muziek: van Gregoriaans tot 
20-eeuwse kerkmuziek en van com-
ponisten als Willem Mudde, Hans 
Jansen en Jac. Horde. 

Dirigenten
Op deze zondag Cantate kwam het 
koor met een vrolijk Hallelujah uit 
Jubilate Exultante van Mozart de 
kerk binnen. Het koor, dat nu bestaat 
uit veertien leden maar voor de gele-
genheid was uitgebreid met een paar 
oud-leden en wat gasten, staat onder 
leiding van Helena van Twist-Post-
huma. Voor de gelegenheid werd 
tijdens het jubileum onder andere het 
stuk In Domini speravi van Buxte-
hude gedirigeerd door Henk Postma, 
kleinzoon van oprichter Hendrik Vis-
ser. Henk Postma was 43 jaar cantor 
van het koor en voor deze prestatie  
– en ook voor andere dingen die hij 
in de gemeente deed – werd hij 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hoewel muziek niet 
zijn beroepsleven uitmaakte, heeft 
muziek wel een heel belangrijke 
plaats in zijn leven. Als kind kreeg 
hij al orgelles en via verschillende 
cursussen bekwaamde hij zich in het 
dirigeren van een koor. Door de jaren 

heen hebben veel van zijn familie-
leden en leden van de schoonfamilie 
in het koor gezongen. Momenteel is 
zijn zus Ali Postma het langst lid van 
‘Maarten Luther’, zeker 54 jaar zingt 
zij in het koor. Henk kwam als 
16-jarige de baspartij versterken en 
met een onderbreking van enkele 
jaren door onder meer zijn militaire 
diensttijd bleef hij lid van het koor 
tot hij in 1960 werd geroepen als 
cantor. Deze functie vervulde hij tot 
2003. Daarna werd hij weer gewoon 
lid en dat is hij nog, hoewel met 
onderbrekingen. Hij is getrouwd met 
Ingjerd, een Noorse, en sinds zijn 
pensionering brengen ze veel tijd 
door in hun Noorse huis. Maar als ze 
in hun huis in Oentsjerk zijn zingen 
beiden weer mee. 

Kerkkorendag
Het was een bijzondere feestelijke 
dienst, waarin de preek van ds. Toos 
Reichman (die ook meezingt als koor-
lid) muzikaal werd onderbroken met 
een door haar gezongen lied: Ken je 
mij, wie ben ik dan, weet Jij mij beter 
dan ik?, een tekst Huub Oosterhuis, 
op cd gezet door Trijntje Oosterhuis. 
Het orgel werd bespeeld door Catha-
rina de Vries. Na de dienst was er 
koffie met uiteraard Friese oranjekoek 
waarna het jubilerende koor werd 
toegesproken door de voorzitter van 
de kerkenraad Leonie Wagenaar. 
Henk Postma merkte op dat zoveel 
van de aanwezigen hier in aanmer-
king zouden komen voor een lintje, 
niet alleen hij. Namens de synodale 
commissie mocht ik de gelukwensen 
aan het koor overbrengen. Als laatste 
in de rij sprak de koorvoorzitter Ali 
Postma de hoop uit, dat het koor 
Maarten Luther nog vele jaren de 
lofzang in de gemeente gaande zal 
houden. Op de lutherse kerkkorendag 
op zaterdag 19 september zal 
Leeuwarden als gastheer optreden.

Tjally Everaarts-Bilyam
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kriskraskort
De zomer nadert en luthers Neder-
land denkt weer aan uitstapjes en 
reisjes. De gemeente LEERDAM ging 
onder de titel ‘Lutheranen op de 
Linge’ op 7 juni een boottocht 
maken. Hierbij waren ook de luthera-
nen uit Tiel en Culemborg welkom en 
begonnen werd met een korte dienst 
in Leerdam, gevolgd door een geza-
menlijke maaltijd in het zaaltje ach-
ter de kerk. Om 14.15 uur gingen de 
trossen los van het schip Parel van 
Leerdam en werd koers gezet op de 
Linge. Aan boord werd de eerder 
begonnen dienst afgesloten.

In KAMPEN werd dit jaar de buiten-
zondag voor de noordelijke gemeen-
ten gehouden, ook op 7 juni. Aan 
deze traditionele dag namen zoals 
gewoonlijk deel de gemeenten Kam-
pen, Leeuwarden, Pekela, Winscho-
ten, Veendam en Stadskanaal. Aan-
gezien er plannen in ontwikkeling 
zijn voor samenwerking tussen Kam-
pen en Zwolle, werd deze laatste 
gemeente ook uitgenodigd. De predi-
kanten van Groningen en Zwolle 
gingen voor in de dienst en de  
cantorij van Zwolle verleende haar 
medewerking.

In HAARLEM was op 10 mei, zondag 
Cantate, een gezamenlijke viering 
met de mede-lutheranen uit Noord-
Holland. Leden uit de gemeenten 
Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, Zaan-
dam en Purmerend maakten deze dag 
hun opwachting in de Witte Heren-
straat. Een hele reeks predikanten 
leverden hun aandeel in de dienst en 
ook de cantorij van Haarlem droeg 
haar steentje bij. Na afloop van de 
dienst waren er broodjes voor alle 
deelnemers, voor de Haarlemmers 
maar ook voor de gasten die soms 
een aardige reis achter de rug hadden. 

Nadat ‘Oost-Duitsland’ had opgehou-
den te bestaan, veranderden de con-
tacten. Soms werd het minder met 
Oost-Europea, soms bleven de ver-
bindingen. EDE heeft al jaren een 
band met Szekszárd in Hongarije en 
dit voorjaar ging een flinke groep 
Edenaren op reis voor een meerdaags 
bezoek aan de partnergemeente. In 

Szekszárd hingen vanuit de kerktoren 
de Hongaarse en de Nederlandse vlag 
zusterlijk naast elkaar. Onderdak 
vond men bij gemeenteleden, ande-
ren in een hotel en weer anderen bij 
de directeur van het ziekenhuis, of  
bij een docentenechtpaar waar ze het 
hele souterrain tot hun beschikking 
hadden. In de meeste gastgezinnen 
kon men zich redden met wat Duits 
of Engels maar er was ook een gezin 
waar alleen Hongaars gesproken 
werd. Het programma bevatte veel 
verschillende dingen, onder meer een 
wijnproeverij bij een gemeentelid.  
Als cadeautje voor de Hongaren had 
men drie appelboompjes meegebracht 
waarvan eentje ook meteen geplant 
werd. In het dankwoord vanuit de 
gemeente Ede werd gezegd: ‘We heb-
ben in jullie gastvrijheid en hartelijk-
heid iets van de liefde van God 
mogen ervaren. Daar zijn we heel 
dankbaar voor.’

Drie gemeenteleden uit ARNHEM 
gingen met Pasen op bezoek bij de 
jarenlange partnergemeente Weida, 
de oudste stad in de staat Thüringen, 
die dit jaar 800 jaar bestaat. Het 
bezoek was ter gelegenheid van de 
openingsfestiviteiten voor dit achtste 
eeuwfeest. Op de Osterburg, hoog 
boven de stad Weida, schalden de 
trompetten en op de vroege Paasmor-
gen klonk helder een Paaslied in de 
nog koude lucht. In de ruïnekerk 
beneden antwoordden de andere  

blazers eveneens met een paaslied. 
Na een kwartiertje gingen de aanwe-
zigen naar de ruïne, alleen de toren 
en de muren staan nog overeind. Een 
kring van oud-predikanten stond in 
het liturgisch centrum, ze lazen elk 
een van de zaligsprekingen; jongeren 
deden beurtelings het votum en een 
gebed. Daarna naar de Stadtkirche  
St. Marien van Weida. De Arnhemse 
gasten kregen een ereplaats in het 
koor van de kerk. Een prachtige 
dienst en een weerzien met beken-
den; hartelijke groeten werden  
meegegeven voor de gemeente. Als 
extraatje bezochten de Arnhemmers 
Dresden, tot hun verrassing zagen ze 
onmiddellijk na het verlaten van de 
parkeergarage het gezicht van Luther; 
zijn beeld voor de Frauenkirche. De 
stad is inmiddels prachtig gerestau-
reerd. Op de terugweg naar huis wer-
den uiteraard Eisenach en de Wart-
burg aangedaan en een poster aange-
schaft voor de ontmoetingsruimte 
voor de kerk aan de Spoorwegstraat. 

Een interessant artikel voor uw  
Kriskrasser in het gemeenteblad van 
NAARDEN-BUSSUM. Een gemeente-
lid heeft zich vanaf december 2008 
gezet aan het verzamelen van Evan-
gelisch-Lutherse kerkbladen in 
Nederland, die eind 2008 nog beston-
den. Uiteindelijk kwam hij tot veertig 
titels, apart daarvan zijn er ook nog 
wat gemeenten die hun geluid door 
laten klinken in een gezamenlijk blad 
met andere gemeenten Als ik alles 
goed gelezen heb kom ik tot de con-
clusie dat het blad ‘Rondom de ker-
ken’, dat in Bergen op Zoom ver-
schijnt, ontbrak aan de opsomming. 
Het oudste blad bleek de Lutherhe-
raut van Den Haag. Dat is anno 2009 
aan z’n 124e jaargang bezig. Vrijwel 
alle bladen vallen ook in mijn bus.

Kerkblad ELG Haarlem-Beverwijk

Op de terugweg bezochten de Arn-
hemmers De Wartburg in Eisenach
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De lutheranen van MONNICKENDAM 
zijn al enige tijd samen gegaan met 
de andere protestantse gemeenten in 
de plaats en gaan op zondag momen-
teel ter kerke in de gereformeerde 
Opstandingskerk. De Grote Kerk is in 
restauratie. De lutherse kerk wordt 
echter wel gebruikt: heel regelmatig 
door Aeropagus, een stichting die 
religieuze en culturele evenementen 
organiseert. Onlangs werd in de 
lutherse kerk de jaarlijkse een Taizé-
dienst gehouden. Een jaarlijkse tradi-
tie is tevens de viering van het  
H. Avondmaal op Witte Donderdag. 

Het ligt alweer even achter ons maar 
is toch vermeldenswaard: in novem-
ber 2008 nam men in ZIERIKZEE 
afscheid van organist Wim Gouds-
waard. Meer dan een halve eeuw zat 
hij op de orgelbank. De gemeente is 
blij dat hij er nog steeds is en is 
dankbaar voor zijn spel en voor zijn 
jarenlange trouw. In al die jaren ging 
hij slechts een paar keer op vakantie, 
de redactie van ‘t Zierikzeese Zwaan-
tje vraagt zich af of dat was omdat 
het orgel Wim niet kon missen? Of de 
gemeente Wim niet? Of kon Wim zijn 
orgel niet missen? Die vraag blijft 
even onbeantwoord, de conclusie is 
dat ‘we bij elkaar horen en dat hopen 
we zo te houden in de toekomst’. 

Een nieuw diaconieproject voor de 
gemeente AMERSFOORT. Op Kerst-
morgen is de start gemaakt: inrich-
ting van een stilte- en aandachts-
centrum in het kerkgebouw aan de 
Langestraat 61. Het is de bedoeling 
om in 2009 te beginnen met open-
stelling van de ruimte op bepaalde 
uren voor wie een moment van stilte 
en bezinning zoekt, wil bidden of een 
lichtje ontsteken. De lutherse 
gemeente is op weg naar een Protes-
tantse Gemeente Amersfoort, met 
vreugde heeft men kennisgenomen 
van de positieve reacties uit alle 
wijkgemeenten in Amersfoort op de 
voorgenomen vorming van zo’n 
gemeente. Nu deze vorming dichter-
bij komt zal de lutherse predikant 
ook in andere wijkkerken voorgaan. 

In ZAANDAM, de kerk waar nog 
steeds zand op de vloer gestrooid 
wordt, is men druk bezig met allerlei 
restauratiewerkzaamheden. Het zijn 
met name de gevels die aangepakt 
worden en ook zullen enkele steun-
balken onder de vloer van de kerk-
zaal gerestaureerd worden. Hopelijk 
lukt dit allemaal voor de zomer van 
2009. Bij een gemeentebijeenkomst 
om al deze zaken te bespreken en te 
bekijken of het allemaal lukt met de 
financiering, rees ook het idee om de 
naamsbekendheid van de gemeente te 
vergroten door het bedenken van een 
eigen naam voor de kerk. De kerk is 
gevestigd aan de Vinkenstraat en 
verschillende ideeën - van iets met 
Zwanen, Vinken of Luther – passeer-
den reeds de revue. Een bord met de 
gekozen naam zal door de bedenker 
hiervan op Monumentendag, 12 sep-
tember, onthuld worden. 

ARNHEM heeft sinds een maand of 
wat ook een kindercantorij, reeds één 
keer heeft de cantorij aan een dienst 
meegewerkt en dat beviel heel goed 
dus ze gaan door. De cantorij gaat 
kerkelijke liederen zingen. ‘We laten 
onze stemmen dansen, maar mis-
schien dansen we ook wel op onze 
stem; we leren over muziek, over 
noten, over mooie klanken maken.’ 
Er wordt eenstemmig gezongen, maar 
ook meerstemmig, canons en tegen-

stemmen; liederen die passen in de 
dienst en misschien leert de kinder-
cantorij wel een nieuw lied aan de 
gemeente. De liederen zijn geschikt 
voor kinderen en jongeren, maar 
zeker niet kinderachtig. Dit alles 
meldt het blad Concordia.

De gemeente NIJMEGEN gaat de 
spannende fase in van een orgel-
restauratie. Het is een Van Deventer-
Heineman Orgel, het oudste orgel van 
Nijmegen, gebouwd door Nijmeegse 
orgelbouwers (1726-1751) en is een 
Rijksmonument. Op korte termijn 
vindt de demontage plaats en zal de 
gemeente al haar creativiteit benutten 
om zingend zonder orgel haar vierin-
gen op te luisteren. Ondertussen is 
wel een zoektocht gestart naar een 
vervangend orgel. Daarnaast consta-
teert De Lutherroos dat er veel muzi-
kaliteit is onder de kinderen waar 
mogelijkerwijs ook gebruik van 
gemaakt kan worden als begeleiding 
bij de liederen. 

In het kerkblad van PEKELA, WIL-
DERVANK/VEENDAM en WINSCHO-
TEN een artikel over verschillende 
bomen die voorkomen in verhalen 
rondom Maarten Luther. Zo staat er 
een Luthereik in Wittenberg. Het 
meest bekende verhaal is natuurlijk 
rondom de appelboom. ‘Als ik wist 
dat morgen de wereld ten onder ging, 
zou ik vandaag een appelboompje 
planten’ zijn woorden die aan Luther 
worden toegeschreven. Het mag ech-
ter te denken geven dat de eerste 
schriftelijke vermelding van deze 
uitspraak eerst in 1944 werd aange-
troffen. 

Tot slot: Veel gemeentebladen vallen 
in de bus bij uw redactie, toch ont-
breekt er nog een paar: Dordrecht, 
Deventer, Doesburg. Als u dit leest, 
ga het eens na bij de administratie 
van uw blad, ook uw blad ontvangt 
de redactie graag op het adres:  
A. van Bronckhorstlaan 117, 3201 XB 
Spijkenisse. Digitaal nieuws mag ook, 
aan tjallyeb@orange.nl

Tjally Everaarts-Bilyam

Ingang Andreaskerk Rotterdam 
(foto: Tjally Everaars-Bilyam)
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hopen, dat de lutherse stem met de 
loop der jaren van zelf uit zal doven. 
Dominee De Fijter is bang voor een 
‘een binnenkerkelijke federatie’. Ik zou 
dat een stap vooruit vinden, indachtig 
de beleden gelijkwaardigheid der 
beide confessies. Het streven naar een 
gemeenschappelijke protestante con-
fessie kan, gezien de grote overmacht 
der calvinisten, geen andere uitkomst 
hebben dan het gradueel wegsterven 
van het lutheranisme. 

In de huidige constellatie is weinig te 
zien van de formele gelijkwaardigheid. 
De lutherse synode beschikt vooral 
over uitgebreide consultatieve rechten. 
Ik zou hopen dat zij richting lutherse 
gemeenten ook bestuurlijke functies 
zou bekleden. 
Met velen besef ik, dat er geen weg 
terug is naar een verzelfstandiging. 
Zeker vanuit de huidige positie levert 
dat een doodlopende weg op. Wel 
hoop ik dat het streven binnen de 
Protestantse Kerk voor de echte gelijk-
waardigheid der lutherse confessie 

et mei-nummer van Elkkwar-
taal vond ik teleurstellend.  
Ik begrijp dat men bij een lus-

trum een positief verhaal verwacht. De 
redactie had duidelijk zijn best gedaan 
om hier aan te voldoen. Bijna alle 
schrijvers en geïnterviewden kwamen 
dan ook uiteindelijk tot de conclusie 
dat, ondanks alle teleurstellingen, de 
fusie geslaagd is en dat er in de toe-
komst nog mooie dingen mogelijk zijn. 

Wanneer ik echter de eerlijke kritiek in 
vele artikelen totaliseer, constateer ik 
dat de stand van zaken helemaal niet 
zo positief is. Als lid van de classis 
Leiden deel ik de kritische noten van 
vele schrijvers. Mijn eigen ervaringen 
met de fusiekerk zijn zonder meer 
teleurstellend: men weet niets van het 
lutherse erfgoed en haar theologie, 
houdt er ook geen rekening mee en is 
op z’n best vriendelijk verrast door de 
aanwezigheid van een vreemde vogel 
in hun midden. Uit houding en opmer-
kingen krijg ik stellig de indruk, dat de 
velen binnen de Protestantse Kerk 

Ingezonden brief 
‘Situatie lutheranen in 
Protestantse Kerk niet positief’

H versterkt wordt, zelfs wanneer we 
hierdoor de naam krijgen (of houden?) 
van een Calimero. 

Ik hecht aan een luthers erfgoed, dat 
nog jaren mee kan. Daarom zou mijns 
inziens de lutherse synode zich bezig 
moeten houden met een totaalbeleid 
waarin de toekomst van lutherse 
gemeenten in Nederland veilig gesteld 
wordt. Hoe goed bedoeld ook, fusies 
met andere PKN-gemeenten zullen 
bijdragen aan het versneld uitdoven 
van de lutherse stem. Daarom dienen 
grotere lutherse gemeenten te worden 
aangewezen als speerpunt. Andere 
gemeenten kunnen wellicht logisch 
geclusterd kunnen worden. Alleen 
gemeenten die erg klein zijn, of erg 
afgelegen, zouden kunnen fuseren met 
andere PKN-gemeenten. 
Laten we de goede strijd des geloofs 
volhouden!

Mr. W.F.L.van Leeuwen, ELG Leiden 
en vroeger (toen deze nog bestond) 
Den Helder

Ja, we zijn als lutheranen, althans in 
Nederland, een kleine groep. Dat is 
waar, maar de lutheranen waren 
omstreeks 1520 wel de eerste protes-
tanten in de Nederlanden. Nu zijn dus 
drie kerken in Nederland al weer vijf 
jaar verenigd tot de Protestantse Kerk 
in Nederland: de Evangelisch Lutherse 
Kerk in het Koninkrijk der Nederlan-
den, de Nederlandse Hervormde Kerk 
en de Gereformeerde Kerken in Neder-
land. De nieuwe naam lijkt duidelijk 

ls Nederlandse lutheranen kun-
nen we nog al eens het gevoel 
hebben ‘ik ben klein en jij bent 

groot en dat is niet eerlijk’. Als ik, als 
trouwe lezer van Elkkwartaal, in het 
recente maartnummer bij voorbeeld 
weer lees: ‘ELG ’s Hertogenbosch is 
niet meer…’, dan bekruipt me dat 
gevoel toch weer een beetje. Maar, als 
neo-lutheraan wil ik de lezers met 
onderstaand historisch stukje graag 
een hart onder de riem steken.

Ingezonden brief 
‘protestant’ met dank aan  
Duitse lutheranen

A en vanzelfsprekend. Vooral de woor-
den ‘Nederland’ en ‘kerk’. Maar waar 
komt nu het woord ‘protestant’ van-
daan? Voor de oorsprong moeten we 
even terug in de geschiedenis en wel 
naar het eerste kwart van de 16de 
eeuw in Duitsland. 

Op 31 oktober 1517 zendt Maarten 
Luther (1483-1546) een brief verge-
zeld van 95 stellingen tegen de aflaat-
praktijk, aan ondermeer de aartsbis-
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schop van Mainz: Albrecht van Bran-
denburg, in wiens gebied Tetzel zijn 
werk voor de aflaat verricht. De stel-
lingen zijn in het Latijn geschreven. 
Hij zou deze tevens op 31 oktober aan 
de deur van de slotkerk van Witten-
berg hebben getimmerd. Geen nieuws 
zult u zeggen, want dat jaartal kennen 
wij van buiten. 
Intussen is omstreeks 1450, maar wel-
licht al eerder, door Johannes Guten-
berg uit Mainz, de boekdrukkunst uit-
gevonden. In een ijltempo kunnen nu 
deze stellingen en andere geschriften 
van Luther in druk worden verspreid. 
De hervorming breidt daardoor snel uit. 
In 1521 moet Luther om zijn ketterse 
leer voor de Rijksdag in Worms ver-
schijnen. En al op 26 mei van dat jaar 
vaardigt Karel V het ‘Edict van Worms’ 
uit, waarbij Maarten Luther en zijn 
aanhangers in de rijksban worden 
gedaan. Tevens wordt bevolen dat alle 
‘ketterse’ geschriften moeten worden 
verbrand. Luther en zijn aanhang zijn 
nu vogelvrij verklaard. 

Maar vorsten van een aantal Duitse 
staten en steden hebben intussen de 
zijde van reformatie gekozen. Getergd 
door oorlogsdreigingen in zijn 
enorme rijk, ziet Karel V geen kans de 
reformatorisch gezinde vorsten te 
bestrijden. Als gevolg van deze 
omstandigheden  wordt op de eerste 
Rijksdag van Spiers in 1526, en dus 
van rijkswege, aan de reformatie meer 
ruimte toegestaan. De verruiming van 
de vrijheid is echter van korte duur. 
Even zijn de oorlogsdreigingen voor 
Karel V verleden tijd. Want op de 
tweede Rijksdag van Spiers van 25 
april 1529, die onder leiding staat van 
Ferdinant, de broer van Karel V, 
besluit de rooms-katholieke meerder-
heid de meer gunstigere regelingen 
van 1526 in te trekken en hiermee het 
Edict van Worms uit 1521 weer in 
volle omvang geldend te verklaren. 
De verdere doorvoering van de kerk-
hervorming in de reformatorische 
gebieden wordt weer verboden. 

Maar het gaat om het rechtskundig 
besluit van 1526. De lutherse minder-
heid staat niets anders te  doen dan 
zich krachtig tegen het besluit van 
1529 te verzetten. Vijf evangelische 
vorsten en veertien steden dienen op 
19 april 1529 een plechtige ‘protesta-
tie’ of  ‘protestacion’ tegen het besluit 
in. Aan deze daad hebben de Evange-
lischen, zoals aanhangers van Luther 
worden genoemd, de naam ‘protestan-
ten’ te danken. 
De (ere)naam Protestant danken we 
daarmee aan de lutheranen in Duits-
land. De aanduiding ‘protestant’ in de 
naam Protestantse Kerk in Nederland, 
is dus afkomstig van de eerste en 
kleinste van de drie kerken. De twee 
grotere kerken hebben de lutherse 
confessie aanvaard. Een kleine, maar 
zinvolle inbreng. Dus: ‘Ik ben klein en 
jij bent groot, maar wel eerlijk’.

Otto van Soldt, Den Haag

Wijzigingen evangelisch-luthers dagboek 2008-2009

blz. 217
Groede-Middelburg-Vlissingen, toe-
voegen: Kerkrentmeester W.A. Don, 
Galjoenstraat 24, 4401 JH  Yerseke.

blz. 227 
Woerden, wijzigen Diaconie:  
mw. A. van Stavel, Elbakade 32, 3446 
BB  Woerden, tel. (0348) 42 08 35, 
e-mail: adavanstavel@zonnet.nl

blz. 241 
Dr. U. Hummel, voorzitter.
blz. 247 Overzicht van de dienstdoen-
de predikanten, toevoegen: drs. E. de 
Fouw, Wildhoeflaan 36, 2566 RW
‘s-Gravenhage, tel. (070) 388 95 15, 
e-mail erwindefouw@wanadoo.nl

blz. 250/251 
2 x vermeld: drs. A.C. Verwaal, mw. 

drs. M. Visser-Fuchs, mw. drs. K.M.T. 
Wedemeijer-Holdt en drs. M.L. van 
Wijngaarden

blz. 256 
Dr. U. Hummel, p/a VEM,  
Rudolfstr. 137, 42285 Wuppertal,  
tel. 0049 – 20 28 90 04-0, 
e-mail: hummel-u@vemission.org, 
geboren [vervolg blijft hetzelfde] 
Coördinator West-Papua Netwerk 
Duitsland (VEM) 2004 – 2009.
Secretaris Asië VEM 2007 – heden.

blz. 259 
Oud-predikanten: Gabriele Gusek 
(voorheen: Wendt-Höpfner),  
Woltersdorfer Weg 2, 23881 Niendorf/
Stecknitz, tel. +49 4156 7733 /  
+49 160 3837360, e-mail:
anna.niendorf@t-online.de

blz. 267 
Hummel, dr. U., VEM Wuppertal,  
Parsevalstrasse 24, 42285 Wuppertal, 
tel. 0049-2024794760,  
e-mail: hummel-u@vemission.org

Stichting Luthers  

Diakonessenhuis Fonds

Stichting Luthers Diakonessenhuis 
Fonds is weggevallen in het Dagboek. 
Deze stichting heeft als doel het ver-
strekken van financiële bijstand in de 
vorm van leningen en/of schenkingen 
dan wel anderszins, ten behoeve van 
de Protestantse Kerk in Nederland, 
doch met name voor de voormalige 
evangelisch-lutherse kerk. 
Contactpersoon: H. Bos, secretaris-
penningmeester, p/a Postbus 109, 
1400 AC Bussum, tel. (035) 694 99 92, 
email: hbos@slab.nl

Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Luthers Diakonessenhuis 
Fonds: 5 oktober 2009, 20.00 uur,  
NH Hotel in Utrecht. 

Correctie Elkkwartaal

In Elkkwartaal 1, maart 2009, staat ten onrechte bij de foto op bladzijde 11 ver-
meldt dat W. Mes een mondelinge toelichting geeft, dat moet natuurlijk zijn: Wil-
lem Boon! 
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Sola autem experientia 
facit theologum 
Alleen door ervaring word je theoloog

et begrip ‘ervaring’ wordt ook 
in de theologie veel gebruikt; 
maar begrip en inhoud zijn 

alles behalve eenduidig of zelfs maar 
helder gedefinieerd. De wereld van de 
ervaring is de wereld van waarne-
mingen, de wereld van de subjec-
tieve, eigen ervaringen. In ieder geval 
is voor ons ervaarbaarheid de maat-
staf van de wereld van het gedachte. 
Alleen wat subjectief ervaarbaar of 
objectief waarneembaar is, wordt als 
waarheid erkend.
In het Lutheronderzoek wordt Maar-
ten Luther gekarakteriseerd als een 
mens met bijzondere religieuze erva-
ringen en dat wordt beschouwd als 
de basis voor de kracht en authentici-
teit van zijn theologie. Op de bekende 
uitspraak van Luther ‘Sola autem 
experientia facittheologum’ wordt 
graag teruggegrepen om daarmee 
samen te vatten wat kenmerkend is 
voor Luthers theologie.
Opheldering over die vraag welke rol 
experientia (ervaring) in de theologie 
van Luther speelt, kunnen wij alleen 
krijgen wanneer we Luthers uitspraak 
weten te plaatsen in de geschiedenis 
van de begrip experientia, vooral in de 
middeleeuwse aristotelische filosofie.

Ervaring door herinnering
Aristoteles en met hem de middel-

Markus Matthias werd in 2008 benoemd als hoogle-

raar lutherana aan de Protestantse Theologische Uni-

versiteit. Op 20 mei jongstleden hield hij zijn inaugu-

rele oratie. In deze rede, getiteld ‘Alleen door ervaring 

word je theoloog’, verkent hij de inhoud van Luthers 

gebruik door de jaren heen van het woord ‘ervaring’. 

Hieronder een samenvatting van Matthias’ oratie.

H eeuwse scholastiek definiëren expe-
rientia als volgt: ‘Uit de herinnering 
komt bij de mens de empirie voort: 
want pas veel herinneringen van één 
en hetzelfde ding maken één enkele 
ervaring mogelijk.’
In de herinnering aan vele afzonder-
lijke waarnemingen komen gemeen-
schappelijke kenmerken aan het licht, 
die een algemene ervaring vormen, 
die boven de afzonderlijke dingen 
uitstijgt en die in een punt bijeen 
brengt.
Ervaring (empirie, experientia) heeft 
een arts die weet dat bepaalde symp-
tomen bij sommige mensen door een 
bepaalde therapie kunnen worden 
genezen. Hij handelt uit ervaring, 
wanneer hij bij het optreden van 
dezelfde symptomen bij een andere 
patiënt opnieuw dezelfde therapie 
toepast. De herinnering aan de verge-
lijkbare gevallen doen hem de tot nu 
toe succesvolle therapie weer toepas-
sen. Niet de enkele waarneming, de 
enkele gebeurtenis, de onmiddellijke 
indrukken worden ervaring genoemd, 
maar de door de herinnering mogelijk 
gemaakte waarneming van algemene 
zaken: symptomen van dit soort wor-
den – volgens ieders ervaring – gene-
zen door deze therapie.
Het is de vraag of Luthers gebruik 
van het begrip experientia over het 

algemeen en in het beroemde citaat 
binnen dit aristotelische begrip past. 
Daartoe worden drie vroege uitspra-
ken van Luther onderzocht.

Theorie, ervaring en 
toepasbaarheid
In de aristotelische zin is ook de the-
matische uitspraak van Luther te 
verstaan: alleen in de toepassing van 
de theologische leer op de concrete, 
in de regel problematische, situatie
bewijst zich de theoloog; en wel in 
dubbele zin.
a.  De theorie van de theoloog moet 

voor de praktijk toepasbaar en 
deugdelijk zijn. Anders dan in de 
wetenschappen die zich met de 
natuur bezig houden kan de expe-
rientia (theoretisch) niet zelf het 
begin van de theologische kennis 
zijn, omdat die alleen uit de Schrift 
wordt verkregen. Maar experientia 
speelt daar een rol, waar ware en 
heilzame leer moet worden onder-
scheiden van uiterst gevaarlijke, 
want tot vertwijfeling leidende 
leer.

b.  De theoloog moet voldoende erva-
ring bezitten om te zien wat hij op 
welke plaats hoe zegt, om de con-
crete mens theologisch inzicht te 
geven in wie hij is en hem daarmee 
te troosten.

Enkele conclusies
1.  Theologie in de zin van Luther 

heeft de behoefte steeds gecontro-
leerd te worden of zij een belang-
rijke leer is voor de zelfkennis van 
de mens en zijn zicht op de wereld, 
en ook veranderend kan zijn.

2.  Om theoloog te zijn is ervaring 
nodig, hoe menselijk leven ook 
verloopt. Daarbij hoort vooral 
moed om de problematiek van de 
eigen menselijke existentie bij 
zichzelf onder ogen te zien.

3.  Theologie onderscheidt zich van 
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andere wetenschappen, omdat ze 
de mens met zijn historische ken-
nis aangaande zichzelf en de 
wereld confronteert en op deze 
confrontatie met het Evangelie en 
de bijbel antwoorden probeert te 
vinden. Want de zelfbeleving van 
de mens en zijn beleving van de 
wereld komen helemaal niet over-
een met de historisch-empirische 
kennis.

4.  De duiding van het menselijk 
leven, die geput is uit het Evange-
lie, heeft een retorisch-poëtische 
structuur nodig. Omdat het in de 
theologie gaat om een theorie die 
uit de bijbel verkregen is en boven 
de gewone waarneming uitstijgt, 
maar tegelijk deugdelijk is ten 
aanzien van de experientia, moet 
deze theorie gevormd worden als 
een symbool. Daarvoor is evenzeer 
een rationele, op zich niet tegen-
strijdige dogmatiek nodig alsook in 
de preek harmonische, poëtische 
beelden – in het vertrouwen, dat 
het gedachte zin en waarheid ople-
vert. Alleen dan kan het gedachte 
ook per experientiam op de con-
crete situatie toegepast worden.

                                           

Prof. dr. Markus Matthias hield in 
Utrecht zijn inaugurele rede.

Op initiatief van de Vereniging 
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(VKB), CNV-Bond Kerkelijke mede-
werkers (BKM) en de Dienstenorga-
nisatie van de Protestantse Kerk is 
recent de brochure ‘Werken in de 
kerk: leeswijzer voor werkgevers 
en werknemers in plaatselijke ge-
meenten van de Protestantse Kerk’ 
verschenen.  
De publicatie richt zich tot de 
plaatselijke gemeenten als werk-
gevers. Zij krijgen hier praktische 
informatie die hen kan helpen hun 
werkgeverschap zo goed mogelijk 
te vervullen. Na een beschrijving 
van de context waarbinnen de 
landelijke kerk en de plaatselijke 
gemeenten hun werkgeverschap 
uitoefenen en de voorwaarden 
waaraan wettelijk moet worden 

bericht
Werken in de kerk

voldaan, wordt het specifieke van 
het werkgever- en werknemer-
schap in de kerk behandeld. Daarna 

volgen de onderwerpen die in een 
goed personeelsbeleid aan de orde 
moeten komen en worden de ar-
beidsvoorwaarden- en personeels-
regelingen kort geïntroduceerd.  
Tot slot zijn na het laatste hoofd-
stuk verwijzingen opgenomen naar 
diverse modellen en draaiboeken, 
evenals naar literatuur, websites en 
belangrijke adressen. De modellen en 
draaiboeken zijn te downloaden van 
www.pkn.nl/arbeidsvoorwaarden

Te bestellen via  
brochureverkoop@pkn.nl voor  
€ 4,95 (inclusief verzendkosten)

Korte toelichting
Gebaseerd op een begrip-onderzoek 
van het concept van de historische 
ervaring (experientia) vraagt Markus 
Matthias naar de functie van ervaring 
in Lutherse theologie.
Lutherse theologie is slechts een 
‘goede theorie’ wanneer zij kan wor-
den toegepast op de ervaring. De 
ervaring kan geen theologische ken-
nis oprichten, maar kan gelden als 
criterium, waar gezonde, troost bren-
gende leer van gevaarlijke, tot wan-
hoop leidende leer moet worden 
onderscheiden. Een Lutherse theoloog 
heeft verder vooral ervaring nodig 
om te zien wat hij hoe zegt om de 
theologisch leer aan te passen aan de 
specifieke mensen en die over zich-
zelf te verlichten en te troosten.

Via de website van de PThU is een 
boekje met daarin de hele tekst van 
de oratie voor € 4,40 aan te vragen. 
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Willem Mudde – 100 
jaar geleden geboren 

Willem Mudde werd op 25 
oktober 1909 geboren in 
Amsterdam en ontving zijn 

eerste orgellessen van Willem Cré-
man, toenmalig beiaardier van de 
Oude Kerk in Amsterdam. Toen 
Mudde zijn lessen vervolgde bij Jan 
Zwart, organist van de Hersteld 
Evangelisch Lutherse Kerk, kwam hij 
in direct contact met de lutherse 
kerkmuzikale traditie en zag hij al 
snel de mogelijkheden die deze tradi-
tie bood. Reeds op 18-jarige leeftijd 
werd hij organist van de Lutherse 
Kerk in Purmerend, in 1932 werd hij 
benoemd in Hilversum en weer vijf 
jaar later werd hij organist van de 
Amsterdamse Lutherkapel. Ondertus-
sen had hij zich terdege verdiept in 
de theoretische kerkmuzikale vakken. 
In 1941 publiceerde hij het nog steeds 
zeer lezenswaardige boekje ‘Koor en 
orgel in den Eeredienst’. In het voor-
woord spreekt professor W.J. Kooi-
man zijn blijdschap uit over het feit 
dat ‘de heer Willem Mudde in dit 
boekje aantoont welke de taak is van 
het kerkkoor en orgelist in den eere-
dienst: een taak die niet bestaat in 
het opluisteren of concerteren, maar 
in het dienend medewerken in de 
liturgie, welke is verkondiging van 
het evangelie’. In een notendop wordt 
hier geschetst wat Mudde zijn gehele 
leven voor ogen heeft gestaan.
Zijn intense belangstelling voor de 
kerkmuziek was zodanig gewekt, dat 

Dit najaar is het 100 jaar geleden dat dr. Willem 

Mudde werd geboren. Hij ontpopte zich na de Tweede 

Wereldoorlog als dè voortrekker van de vernieuwing 

van de kerkmuziek in Nederland. Voor de ontwikkeling 

van de lutherse kerkmuziek in het bijzonder, maar 

zeker ook voor die van de kerkmuziek in het algemeen, 

is hij van onschatbare waarde geweest. 

H hij in 1942 voor enkele maanden in 
Berlijn ging studeren bij de belang-
rijkste voortrekkers van de kerkmu-
ziekrenaissance. Teruggekomen in 
Nederland wist hij dat de Duitse situ-
atie hier niet zomaar één-op-één 
vertaald kon worden en besefte hij 
dat hij een zeer lange weg had te 
gaan. Aanvankelijk zocht hij naar 
mogelijkheden om binnen de in 1935 
opgerichte interkerkelijke ‘Vereniging 
voor Protestantse kerkmuziek’ de 
vernieuwingen te realiseren. Helaas 
werden zijn enthousiasme en voort-
varendheid niet gedeeld en bleken de 
theologische verschillen te groot. 
Dick Troost verwoordde dit in zijn ‘In 
Memoriam Dr. Willem Mudde’ 
(Musica Sacra, 34ste jaargang, nr 5) 
als volgt: ‘Willem Mudde kon zich 
niet verenigen met het feit dat men de 
kerkmuziek niet of te weinig rela-
teerde aan de kerkelijke theologie en 
liturgie. Immers, naar Lutherse over-
tuiging functioneert kerkmuziek niet 
als verfraaiing in de eredienst, maar 
als wezenlijk middel tot verkondiging 
van het Woord. Dr. Mudde heeft dan 
ook met onvermoeibare ijver steeds 
weer duidelijk gemaakt dat het juist 
de Lutherse theologie is, die aan de 
muziek een bijzondere taak toebe-
deelt.…; muziek is pas kerkmuziek 
zodra en zolang zij zich bindt aan de 
liturgie…’. Mudde nam afscheid van 
deze protestantse vereniging, richtte 
de Lutherse Werkgroep voor Kerkmu-

ziek op en wist binnen enkele jaren 
een duurzaam fundament te leggen 
voor een daadwerkelijke liturgische 
en kerkmuzikale vernieuwing binnen 
de Lutherse Kerk.

Dynamische jaren
In 1946 richtte Willem Mudde de 
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
op, in 1947 formeerde hij het Utrechts 
Motetgezelschap en in 1948 had hij 
een wezenlijk aandeel in het ‘Hand-
boek voor de Kerkorganist’. In 1950 
verscheen het eerste nummer van zijn 
tijdschrift ‘Musica Sacra’, in 1951 
organiseerde hij voor de eerste keer 
de Werkweek voor Kerkmuziek en in 
1953 de eerste Kerkkorendag. Alles 

Willem Mudde
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wat hij begon lukte, zijn enthousi-
asme en bevlogenheid werkte aanste-
kelijk, velen wist hij te overtuigen 
van het belang van een goede kerk-
muzikale praktijk. Het waren de 
naoorlogse jaren van wederopbouw, 
de tijd was duidelijk in zijn voordeel. 
In 1953 werd hij aangesteld aan het 
Utrechts Conservatorium en in 1955 
riep hij voor de eerste keer alle 
lutherse organisten en koorleiders bij 
elkaar in het Convent van Kerkmusici.
De eerste tien jaren van de naoor-
logse periode werd afgesloten met de 
1e Internationale Lutherse Conferen-
tie voor Kerkmuziek in Amsterdam. 
Hoogtepunt daarvan werd de officiële 
ingebruikname van het nieuwe 
Lutherse Gezangboek (1955) en de 
nieuwe liturgie, waaraan Mudde, 
samen met de professoren Kooiman, 
Mönnich en Boendermaker, de voor-
afgaande jaren intensief had gewerkt. 
In ‘Musica Sacra’ blikt hij met ver-
wondering en dankbaarheid terug op 
deze bijzondere tien jaar, tegelijkertijd 
beseft hij dat het echte werk nu pas 
goed begon, het werk van consolida-
tie en uitbreiding. Hoe moeilijk het 
was om dit hoge werktempo vol te 
houden lezen we in brieven uit 1956. 
Het bleek ook steeds moeilijker om de 
financiële basis onder het werk 
gezond te houden, meermalen moes-
ten giften uit het buitenland hem uit 
de brand helpen. Daarnaast diende 
zich ook weerstand aan van degenen 
die het niet met hem eens waren. In 
deze maanden van 1956 speelde 
Mudde zelfs serieus met de gedachte 
om te emigreren. Uiteindelijk koos 
Mudde voor zijn eigen Nederlandse 
Lutherse Kerk en hervatte met her-
nieuwde energie zijn werkzaamheden.

Consolidatie
Profetisch blijken de woorden van 
professor Kooiman te zijn geweest 
toen hij in maart 1956 aan Mudde 
schrijft dat hij verwacht dat de 
Lutherse Kerk over vijftig jaar zal zijn 
opgegaan in de Hervormde Kerk. 
Waarop Mudde reageerde: ook als er 
in Nederland geen Lutherse Kerk 
meer is, zal er nog wel lutherse kerk-
muziek zijn! Na de maanden van 
twijfel herpakte Mudde zich, hij pre-
senteerde bij de NCRV vele malen de 
radioprogramma’s ‘Zondagavond-
zang’ en ‘Muziek en Dienst’, gaf gast-
colleges aan de universiteit in Valpa-

raiso (1957/58, 1964/65) en werkte in 
1959 mee aan het Internationale 
Heinrich Schütz Festival in Utrecht. 
Via zijn internationale netwerk 
werkte hij aan de oprichting van de 
MKEK (Midden Europese Kontakt-
groep voor Kerkmuziek - 1970). In 
1971 ontstond de wereldomvattende 
organisatie ‘Ecclesia Cantans’, waar-
van Mudde eveneens voorzitter was.
De opname van lutherse liederen in 
het Liedboek voor de Kerken (1973) 
was zijn persoonlijke verdienste en 
één van de vele aanwijsbare vruchten 
van zijn onvermoeibare kerkmuzikale 
arbeid. Dit liedboek bracht ook in de 
calvinistische kerken een kerkmuzi-
kale opbloei teweeg. Het was Mudde 
die Willem Vogel er in 1974 met suc-
ces toe aanzette evangeliemotetten te 
componeren, hetwelk resulteerde in 
een volledige jaargang motetten bij 
het klassieke (grotendeels Lutherse) 
leesrooster. Kortom: Mudde had de 
Lutherse Kerk voorzien van een 
geweldige kerkmuzikale en liturgi-
sche impuls, nu sijpelde deze invloed 
geleidelijk door naar de andere ker-
ken.
In 1980 opent het Nederlandse Insti-
tuut voor Kerkmuziek in Utrecht haar 
deuren, ook een proces waar Mudde 
nauw bij betrokken is geweest, in 
1981 houdt de MKEK in Straatsburg 
haar grote internationale congres en 
in 1983 is Mudde nog intensief 
betrokken bij de vele festiviteiten van 
het Luther-jaar. Dan, in augustus 
1984, overlijdt Mudde plotseling in 
zijn slaap, plotseling komt een einde 
aan zijn wel zeer werkzaam leven. Hij 
laat een lange reeks van composities 
achter en een nog langere reeks van 
artikelen, de meeste gebundeld in ‘De 

Festiviteiten rondom de 100ste 
geboortedag van Willem Mudde 
10 oktober (13.30 uur): Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek - Lutherse 
Kerk Utrecht, m.m.v. de Lutherse cantorijen en kerkkoren, het Luthers  
Projectkoor, organist Sebastiaan ’t Hart, sprekers ds. Hans Mudde en  
drs. Jan Hage.
17 oktober (15.00 uur): Jeroen de Haan - Petruskerk Woerden, orgelconcert 
met werken van Mudde; 
24 oktober (15.00 uur): Lutherse kerk Woerden - voordracht door ds. Hans 
Mudde, Jeroen de Haan (orgel) 
31 oktober (20.15 uur): Lutherse Kerk in Den Haag - Aart Bergwerff (orgel) 
m.m.v. Collegium Vocale Briela.

Hof der evangelische kerkmuziek’ en 
‘Van kerkmuziek bevlogen’. 
Willem Mudde was een specialist in 
veelzijdigheid, hij heeft de kerk 
gediend met zijn vele gaven. Zowel 
als componist, dirigent, auteur en 
organisator wist hij telkens de kern 
van de zaak weer te geven en zijn 
onuitputtelijke humor stond hem 
daarbij immer als een trouwe kame-
raad ter zijde! 
In dit herdenkingsjaar blijkt hoe 
groot de invloed van Mudde ook nu 
nog steeds is, nog steeds kan hij ons 
inspireren en stimuleren om door te 
gaan met het mooie en onmisbare 
werk van de kerkmuziek!

Hans Jansen (secretaris Lutherse 
Werkgroep voor Kerkmuziek)
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et thema is internationaal: 
onlangs was er een wereldwijde 
communicatie consultatie van 

de Lutherse Wereldfederatie in Erlan-
gen-Duitsland, de World Association 
Christian Communication houdt zich 
ermee bezig, de Wereldraad van Ker-
ken, de Conference European Chur-
ches (CEC) enzovoort; de Protestantse 
Kerk en de evangelisch-lutherse 
synode laten zich niet onbetuigd.   
KALME, het communicatie comité 
voor lutherse minderheidskerken in 
Europa, is een netwerk dat zich bij 
uitstek buigt over de kwestie. In een 
bijeenkomst in Hongarije afgelopen 
herfst, werd unaniem uitgesproken dat 
communicatie een plek in het hart van 
de organisatie moet hebben. Een 
lutherrroos diende als illustratie, in 
het midden het hart, waar ook com-
municatie zit, dat alle bladeren tot in 
de puntjes voedt. Een bijeenkomst 
later, toen het ging over de relatie 
tussen kerk-staat-maatschappij, waren 
deelnemers het eens: om zichtbaar te 
zijn in de publieke ruimte moeten 
kerken en kerkgerelateerde organisa-
ties óók hun interne discussie laten 
zien. ‘Vertel het hele verhaal’, was de 
boodschap en ‘het geeft niet dat je 
niet met één gezicht naar buiten komt, 
laat maar zien hoeveel ruimte er is’. 

Zapp-cultuur
Kerken worden in een ‘zapp’ cultuur, 
een informatiecultuur gedwongen om 
grondig over communicatie na te 
denken, van mondiaal tot in de lokale 
gemeente. Om mee te komen is het 
niet meer genoeg om in de oude 
denkbeelden van communiceren te 
blijven hangen. Communicatie werd 

H

Internationaal speelt binnen de lutherse kerken, maar ook 

daarbuiten, een heftige discussie over de plaats van com-

municatie in kerken en kerkelijke organisaties. Moet com-

municatie worden gezien als ‘informatieverstrekking’ en 

daarbij gebruik makend van vooral media, of doet een 

holistische aanpak meer recht aan communicatie? 

gezien als eenrichtingsverkeer van 
informatie. De kerk zond informatie 
uit, de ontvanger werd geacht die 
informatie op te nemen. Dat er tussen 
zenden en ontvangen veel kan gebeu-
ren met informatie, of zelfs dat de 
ontvanger er hele andere dingen mee 
doet dan de zender had bedoeld, 
wordt in dit denken niet meegenomen. 
Communicatie van nu wordt als veel 
meer omvattend gezien, een manier 
om de realiteit vorm te geven, als een 
complex proces waarbij de ontvanger 
een heel eigen rol heeft en niet slaafs 
achterover hangt en tot zich neemt. 

Levensader
Voor kerken is communicatie van 
levensbelang. Geen kerk, geen 
gemeenschap of communio zonder 
communicatie. De dienst alleen al is 
communicatie, kerk is communicatie. 
Kerken van welke grootte dan ook, 
denken daar vaak niet zo expliciet 
over na. Dat kan verschillende interne 
en/of externe oorzaken hebben. Daar-
bij heerst vaak een beeld dat een kerk 
of dé kerk met één gezicht naar buiten 
moet treden. 
Als vanzelf ontstaan er twee stromin-
gen in kerkelijk communicatie-land. 
Zij die vinden dat het publiek bediend 
moet worden via de media, dat kerk-
communicatie vooral mediawerk is én 
zij die vinden dat communicatie in de 
kerk als kern, gelijkwaardig aan theo-
logie, moet worden gezien. Dat in 
ieder beleid, in iedere beslissing van 
het begin af aan over communicatie 
moet worden nagedacht. Het commu-
nicatiewerk is bij de eerste groep een 
dienst, een serviceafdeling, een uit-
voeringsorgaan met producten, bij de 

tweede groep mede-beleidsbepalend 
en alles-omvattend. Wat overigens 
niet betekent dat meteen een grote 
afdeling moet worden opgetuigd. Het 
betekent vooral dat communicatie als 
specialistische professie wordt gezien 
en niet zomaar even erbij; dat kan op 
vele manieren worden vormgegeven. 
Tijdens de LWF consultatie, in samen-
werking met de theologische faculteit 
van Erlangen en met vijftien deelne-
mers vanuit de wereld, werd de 
nadruk gelegd op contextualiteit van 
communicatie. Communicatie doe je 
immers voor hen die daar zijn waar de 
kerk is: de gemeente. Automatisch 
houdt dat denken in dat het proces 
van communicatie van beneden naar 
boven vorm moet krijgen, dat er een 
uitwisseling moet zijn, dat goed 
geluisterd moet worden naar behoef-
ten en middelen. Dat kan per locatie 
verschillend zijn. Tegelijkertijd vergt 
dat van ‘boven naar beneden’ een veel 
gedifferentieerdere manier van com-
municeren: eenzelfde verhaal in een 
versie voor de krant, voor internet of 
zelfs voor ‘twitteren’. Communicatie 
als missie is een begrip dat daar bij 
hoort. 

Onafhankelijke christelijke
journalistiek
Tot slot nog een overweging: kerken, 
of breder het christendom, zijn gebaat 
bij onafhankelijke christelijke journa-
listiek. Dat garandeert grote transpa-
rantie en houdt de organisaties scherp 
omdat ze ten allen tijde kritisch wor-
den bekeken. Helaas, zo constateerden 
de aanwezigen in Erlangen, ontbreekt 
het de kerken en kerkgerelateerde 
organisaties meestal aan lef om daar 
geld voor vrij te maken.

Praxedis Bouwman

Kerk is communicatie

Luther zelf communiceerde in Wit-
tenberg via het waarschijnlijk zeer 
gebruikelijke lokale medium ‘prik-
bord’ toen hij zijn stellingen aan de 
deur van de slotkerk nagelde (Foto: 
Marco Uschmann).
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Komt uw lievelingslied 
in het nieuwe lied-     
 boek…?

egin 2007 gaven de Protes-
tantse Kerk in Nederland, de 
Algemene Doopsgezinde Socië-

teit, de Remonstrantse Broederschap 
en de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB gezamenlijk de opdracht 
tot het samenstellen van een nieuw 
liedboek aan de Interkerkelijke Stich-
ting voor het Kerklied (ISK). De 
behoefte aan een nieuwe, oecume-
nisch bruikbare liedbundel, werd in 
brede kring gevoeld. Het streven is de 
bundel in het jaar 2012 uit te geven. 
Daartoe heeft het ISK een projectco-
ordinator aangesteld, de heer Pieter 
Endedijk. Interessant is dat Endedijk 
zowel theoloog als kerkmusicus. Pri-
mair is hij zelfs kerkmusicus: pas 
later werd hij predikant. Hij leidt het 
gehele proces, van begin tot eind, 
van najaar 2007 tot en met 2012. 

Werkgroepen en supervisoren
Naast hem functioneert een (eind)
redactie. Deze redactie wordt weer 
bijgestaan door verschillende werk-
groepen, die allen de opdracht krij-
gen, per deelgebied een selectie van 
liederen en meditatieve teksten aan te 
dragen. Die deelgebieden zijn bij-
voorbeeld gezangen uit het liedboek 
van 1973, liederen uit andere 
bestaande bundels uit binnen- en 
buitenland en liederen voor kinderen 

Het komt eraan, maar het laat nog niet van zich 

horen: het nieuwe liedboek! De inhoud ervan is nog 

in volle voorbereiding en de leden van de redactie en 

de verschillende werkgroepen die zich ermee bezig-

houden, laten er desgevraagd geen woord over los.  

Er ligt een embargo op. Dat is begrijpelijk, maar van 

zanglustige lutheranen is zo’n lang stilzwijgen 

natuurlijk wel veel gevraagd. Daarom: tijd voor  

tussentijdse actie!

B en voor de oudere jeugd. De werk-
groepen worden gevormd door des-
kundigen op het gebied van theolo-
gie, hymnologie (wetenschappelijke 
bestudering van het kerklied), litur-
giek en kerkmuziek. Ze komen uit de 
hele breedte van de kerk, onder meer 
uit lutherse kring. Alle werkgroepen 
hebben een voorzitter. Alle voorzit-
ters van de werkgroepen samen vor-
men een redactie, die weer wordt 
geassisteerd door adviseurs. 
Ook aan de toekomstige gebruikers 
van het liedboek is gedacht. De ver-
schillende kerken die de opdracht 
gaven, hebben supervisoren 
benoemd, die de selecties becommen-
tariëren en zo een adviserende stem 
in het geheel hebben. Deze superviso-
ren hebben weer de mogelijkheid 
klankbordgroepen te vormen. Daar-
naast zijn ook de classes en gemeen-
ten in het hele land gevraagd het 
liedrepertoire in de eigen kerkdien-
sten door te geven. Tenslotte zijn 
ook ‘gewone’ kerkleden uitgenodigd 
voorkeursliederen in te sturen. Zowel 
oude, bestaande liederen als nieuwe, 
misschien wel zelfgeschreven liede-
ren. Projectcoördinator Endedijk zal 
ze doorsluizen naar de werkgroepen.  

De ISK heeft gekozen voor een op het 
eerste gezicht ingewikkelde structuur. 

Die keuze is gemaakt, omdat men 
zoveel mogelijk stromingen bij voor-
baat inspraak wilde geven, zowel bij 
monde van de vakmensen als de uit-
eindelijke gebruikers van het liedboek. 
Men hoopt, dat het liedboek door 
deze procedure in brede kring verwel-
komd zal worden en herkend zal wor-
den als ‘hét nieuwe liedboek’. Dat zal 
ongetwijfeld resulteren in een zeer 
gevarieerde en lijvige zangbundel. 

En nu: actie!
Natuurlijk hebben wij als lutheranen 
alle vertrouwen in de hierboven 
beschreven procedure. Bovendien is 
een vrij groot aantal lutherse deskun-
digen bij de totstandkoming van het 
nieuwe liedboek betrokken. Toch zou 
het goed zijn om de lutherse kerkle-
den een eigen stem te geven. Daarom 
nodigt Elkkwartaal u uit om een drie-
tal liederen, waarvan u hartstochte-
lijk hoopt dat zij het nieuwe liedboek 
halen, in te sturen. De redactie van 
Elkkwartaal stelt vervolgens op basis 
hiervan een lutherse-liederen-toptien 
samen, die naar Pieter Endedijk 
wordt gestuurd. U doet toch mee?

Lutherse-liederen-toptien
Stuur dan voor 9 september 2009 uw 
drie lievelingsliederen in, met ver-
melding van de titel en de bundel 
waaruit ze afkomstig zijn en een 
korte uitleg, waarom u ze zo mooi 
vindt. Het kan via de e-mail luthers-
lied@praxedisproducties.nl of per 
post: Redactie Elkkwartaal, p/a Rui-
tenborghstraat 37, 7721 BB Dalfsen. 
Wij hopen dan in de eerstvolgende 
Elkkwartaal de ‘lutherse-liederen-
toptien’ te kunnen presenteren.

Erwin de Fouw
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