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ls Pasen en Pinksteren op één 
dag vallen…het zal niet 
gebeuren. De twee feesten 

worden ook wel de roerende feesten 
genoemd, in tegenstelling tot Kerst 
verschuift de datum steeds. Die ver-
schuiving hebben we te danken aan 
het vaststellen van het tijdstip van 
Pasen, de eerste zondag na de volle 
maan na de lente-equinox, op het 
eerste oecumenisch concilie: in Nicea 
in 325. In Nicea werd de Godheid van 
Christus vastgelegd. De Vader en de 
Zoon waren een eenheid in gelijkheid 
van wezen. Het ‘doorgronden’ van 
Pinksteren duurde nog tot 381. Tij-
dens het concilie van Constantinopel 
I kwam de erkenning van de Heilige 
Geest als derde gelijke wezen in de 
eenheid daarbij: de Drie-eenheid was 
een feit, de leer van de triniteit vast-
gelegd. 
Het resultaat van deze twee concilies 
wordt tot op de dag van vandaag 
uitgesproken: de geloofsbelijdenis 
van Nicea-Constantinopel.   

Terug naar Pasen en Pinksteren. In de 
vergadering voorafgaand aan dit 

A nummer van ElkKwartaal besloot de 
redactie eens van het traditionele 
Paas-nummer af te stappen en vijftig 
dagen verder te kijken: Pinksteren. 
De uitstorting van de Heilige Geest. 
Wie of wat is dat? Wat moeten we 
met de Heilige Geest? Als één van de 
abstractste uitingen van de drie-ene 
God is De Heilige Geest wellicht 
lastig te pakken. Tijd voor een kleine 
zoektocht, u vindt een bescheiden 
weergave in dit nummer van Elk-
Kwartaal.

De foto op de voorpagina trof mij als 
passende illustratie voor Genesis 1:2 
‘De aarde was nog woest en doods, 
en duisternis lag over de oervloed, 
maar Gods geest zweefde over het 
water (NBV). Of, volgens de NBG: 
‘De aarde nu was woest en ledig, en 
duisternis lag op de vloed, en de 
Geest Gods zweefde over de wateren.’ 
Het startpunt, op zoek naar het 
wezen van de Heilige Geest.

Praxedis Bouwman

Ten geleideColofon

Bij de voorplaat
Afbeelding: NASA, http://visibleearth.
nasa.gov/view_rec.php?id=6217
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Meditatie

Volwassen worden

fwezig aanwezig, zo lijkt het wel. Hij is er nog wel 
op het moment dat hij dit zegt, maar later zal hij er 
niet meer zijn. En toch is hij er voor mij. Tijden 

lopen door elkaar heen. Jezus was er, hij is er nog en hij 
zal komen. Het klinkt erg modern, dynamisch. Er zit 
beweging in en tegelijk continuïteit. Tijden en personen 
vloeien in elkaar over. Weggaan en loslaten, terugkomen 
en blijven bewaren en herinneren zijn begrippen die bij 
mij opkomen.
In een tijd van films, televisie en computers lijkt dat alle-
maal mogelijk. Wij zijn er aan gewend, dat tijden door 
elkaar heen lopen. Het ene moment kijken wij naar een 
verhaal uit de geschiedenis en even later kijken wij met 
even veel gemak de toekomst in. En dat ook nog over de 
hele wereld. En als wij willen kunnen wij er ook nog eens 
in een mum van tijd naar toe. Het lijkt op het eerste 
gezicht niet eens meer zo onmogelijk. En toch wordt hier 
iets anders bedoeld. Dat wat Jezus uitspreekt is niet vir-
tueel. Niet een voorstelling, maar een beschrijving van 
zijn werkelijkheid. Van de werkelijkheid van het geloof.
Afscheidswoorden blijven je lang bij. Dat geldt zeker bij 
een zo ingewikkeld afscheid, waar de tijden zo door 
elkaar heen lopen. Laatste woorden komen diep binnen. 
Wat kun je zeggen, wanneer je afscheid neemt? Het zijn 
vaak heel moeilijke momenten, die soms eindeloos lang 
kunnen duren. Er ligt een grote druk op dat moment. Op 
het perron bijvoorbeeld. Tijdens de momenten van 
afscheid lijkt de tijd te stollen. Alles concentreert zich op 
dat ene moment. Alles wat dan gebeurt is belangrijk – 
gewoon omdat het moment zo belangrijk is. Alles wat 
dan gezegd wordt moet belangrijk zijn – anders zou het 
niet gezegd worden. Soms worden wij meegezogen in een 
diepe afscheidsstemming. Als kerken hebben wij – 
ondanks een brede religiositeit in onze samenleving – te 
maken met een steeds sneller en dieper gaande afbreuk 
van de kracht van het christelijke geloof. Vooral daar 
waar het om het instituut kerk gaat, om de oude, ver-
trouwde en bekende vormen. Met ongekende macht wor-

Johannes 14:23-27
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefheb-
ben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan 
wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik 
gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 
Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie 
gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet onge-
rust en verlies de moed niet.

A den vanzelfsprekendheden opzij geschoven. Wij nemen 
ons leven tot in het kleinste eenheden – de atomen en de 
genen – zelf in de hand. Het lijkt erop dat alles vloeit, dat 
alles in beweging is. Woorden van afscheid zijn zeker op 
zijn plaats.
‘Nu ik nog bij jullie ben’... De spanning is voelbaar. In de 
tijden die door elkaar lopen. Pinksteren is hier de brug 
tussen Pasen – de opstanding – en Trinitatis – de Drie-
Eenheid. De god die er altijd was, die er nu is en die er zal 
zijn. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Een beweging niet alleen in de tijd, maar ook in de ruimte. 
Een beweging van binnen naar buiten. Van de besloten 
kring naar de wereld toe. Van de tastbare zekerheid van de 
aanwezigheid in de kring van twaalf naar de betrouwbare 
veiligheid van de aanwezigheid van God in de gemeente. 
Aan deze gemeente, deze groep in de wereld wordt beloofd 
dat Jezus ook na zijn afscheid aanwezig zal blijven. Deze 
groep hoeft niet bang te zijn. Leren en herinneren zal de 
pleitbezorger, zo lezen wij, de Heilige Geest. Leren en 
herinneren – niet een wegkruipen in het verleden, een 
vasthouden aan de oude tastbare werkelijkheid, maar een 
opnieuw ter sprake brengen. Een nieuwe, andere werkelijk-
heid van waar het om gaat. De vertegenwoordiging van 
Jezus in de tijd van na Pasen. Leren en herinneren, denken 
aan het verleden heeft alleen dan betekenis, wanneer het 
onderdeel van het nu wordt. Dat betekent opstanding.
En zo wordt de gemeente op de verjaardag van de kerk 
volwassen. Met uitzicht op Trinitatis en met de opstanding 
in de herinnering. Het geloof wordt mondig. Niet gekoppeld 
aan tastbare rechten, aan status en posities, maar vrij voor 
de inhoud. Op tijd los gelaten en de wereld in gestuurd. 
Als mens heb ik geen grip op God, geen tastbaar houvast, 
maar ik ben geen moment zonder oriëntatie. Dat is vol-
wassen zijn. God durft het met ons als getuigen aan in 
deze wereld. Als getuigen van de aanwezigheid van de 
afwezige.

Detlef Bohlken
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e tekst van het Pinkstergebeuren 
is kort en nog moeilijk ook. 
Deze bladzijden van het oude 

en nieuwe Testament herbergen een 
schat aan theologisch materiaal. En 
er is dan ook dankbaar van die veel-
heid gebruik gemaakt: menig theo-
logisch systeem legaliseert zichzelf 
door het komen van de Geest op alles 
van toepassing te verklaren ten koste 
van Jezus Christus, de tweede persoon 
van de Drie-eenheid. Alsof God-
vader en God-zoon hebben afgedaan. 
Dat wordt dan nadruk op het Pink-
sterfeest en minder elan op Kerst en 
Pasen. 
Dat de Heilige Geest belangrijk is 
behoeft geen betoog. Geen profeet 
kan zijn werk doen zonder zalving. 
En de duif van de Geest daalt neer op 
Jezus wanneer Hij gedoopt wordt. De 
Geest ook drijft Jezus de woestijn in 
om verzocht te worden door de duivel. 

Isaak
Ik heb ooit eens een pinksterpreek 
gehouden die heel veel vertelstof 
bevatte (en dat is werkelijk goed voor 
een levendige preek) maar ook een 
bijna leerstellige interpretatie moge-
lijk maakte via één van de namen 
van de Heilige Geest. Jezus noemt 
hem de Trooster. Bij het op een rijtje 

Pinksteren: de Heilige 
Geest als trooster 

D

Voor zover ik het heb begrepen, zijn er nogal wat 

geloofsgenoten die het voorbereiden van een kerk

dienst op het Pinksterfeest lastig vinden. Dat laat zich 

vooral voelen bij het maken van de preek. De Bijbel

gedeelten voor het Pinksterfeest bevatten minder 

vertelstof of verhalen dan het Kerst en Paasfeest: het 

vuur dat neer daalt en op de hoofden van de discipelen 

post vat. Hun preken in Jeruzalem met het wonder 

van de verstaanbaarheid in vele talen..  

zetten van de Bijbelplaatsen waar 
men dat woord troost vinden kan, 
ging een vergezicht open. 
In de eerste tekst, Genesis 24:67, 
vindt Isaak troost bij de dood van 
zijn moeder (Sara). Dan blijkt dat het  
verdriet van Isaak geen goedkoop 
verdriet is. Want als Sara dood is, is 
er geen moeder in Israël meer. En hoe 
moeten kinderen geboren worden 
voor een volk door God beloofd en 
talrijker dan de goudkorrels aan de 
zee? En elke keer beloofde Abraham 
een zoon, maar hij kwam nooit! 
Ja zelfs toen Isaak dan geboren was, 
moest Abraham hem nog offeren 
ook! Isaak is alleen, zijn moeder is 
dood, het kraambed blijft leeg. De 
toekomst is leeg en gevaarlijk, kinde-
ren als teken van toekomst ontbreken. 
Dit is het probleem, dat onder andere 
in Genesis 24 staat: Abraham een 
knecht naar het oosten zendt om een 
vrouw voor Isaak te zoeken in het 
oude familiemilieu.   
De opdracht lukt en Rebekka komt bij 
Isaak die haar lief heeft. Zo vond 
Isaak troost na de dood van zijn 
moeder. Er staat niet: zo vond Isaak 
troost in het verdriet van zijn moeders 
dood. Er staat: zo….ná de dood van 
Sara. Eerst sterft Sara, ontstaat de 
pijnlijke impasse en dan komt de 

troost. Hij en Rebekka slapen weer in 
het kraambed. En de belofte van God 
blijkt betrouwbaar te zijn. De toe-
komst is open!

Zorg voor kinderen
Al bladerend door de Bijbel, houden 
wij stil bij een tweede bekende Bij-
belplaats over de troost, Jesaja 40:1. 
‘Troost, troost mijn volk’, de lijdens-
tijd van het volk is volbracht. Er is 
vooral zorg voor de kinderen die bij 
het binnengaan van de nieuwe toe-
komst wordt omschreven met het 
beeld van de herder, die de lammetjes 
in zijn armen draagt en ‘de zogenden 
zal hij zachtkens leiden’ een bijzon-
dere zorg voor het kleine kwetsbare 
kind. De bevrijding van Jeruzalem is 
teken van de toekomst die God 
schenkt. De kinderen zijn veilig. 

Toekomst en leegte
Een dramatisch moment in de tekst 
van de profeet Jeremia vormt Jeremia 
31:13-16. God spreekt: ‘Ik verander 
hun rouw in vreugde, ik troost en 
verblijd hen na hun smart…luidt het 
woord des Heren… Hoor, te Rama 
klinkt een klacht, bitter geween: 
Rachel weent om haar kinderen, zij 
weigert zicht te laten troosten over 
haar kinderen, omdat er geen meer is. 
Zo zegt de Here: weerhoud uw stem 
van wenen, uw ogen van tranen, 
want er is loon voor uw arbeid.’
God zelf deelt ons mee dat Rachel 
zijn troostende uitgestoken hand niet 
aanvaardt. Dat betekent dat God God 
blijft ook voor de mensen die reserve 
hebben ten opzichte van Gods liefde 
en trouw. Zo is er nog een aantal 
teksten over de troostende God in 
Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Telkens 
gaat het hierbij om de troost die God 
schenkt in de verschrikkelijke leegte 
van de toekomst, het verlies van kin-
deren. Angst voor ziekte en dood, de 
puinhopen van de oorlog, het uitblij-
ven van de Messias. 
Ik wil nog vermelden dat gesproken 
wordt over de stad die, tot haar grote 
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smart, geen trooster heeft en daar-
door bitter weent ’s nachts, niemand 
is er die haar troost. 

Verbinding naar Jezus
We sluiten de gang door de Bijbel af 
met het prachtige gesprek tussen de 
Heer en zijn discipelen over de relatie 
die komt van God de Vader met de 
Zoon en de Zoon met de discipelen. 
De laatsten vrezen losgelaten te wor-
den. En de Heer geloofd hen een 
andere Trooster te geven (Johannes 
14:15-16), de Geest der waarheid, die 
bij hen kan blijven en hen niet als 
wezen zal achterlaten. Dan komt de 
Heer nogmaals over de Trooster te 
spreken (Johannes 14:25-26). De 
Trooster, de Heilige Geest die de 
Vader zenden zal in zijn naam, die zal 
u alles leren en u te binnen brengen al 
wat ik u gezegd heb. Dan volgt in 
Johannes 16:9-15 de mededeling dat 
‘de Geest der waarheid de weg zal 
wijzen tot de volle waarheid, want 
Hij (De Heilige Geest) zal niet uit 
zichzelf spreken, maar al wat Hij 

1 De eerste preek van Petrus (Handelingen 

2:14-40) gaat over Christus!

 Voor de Bijbelteksten is gebruik gemaakt van 

de NBG-vertaling.

hoort zal Hij spreken en de toekomst 
zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij 
verheerlijken, want Hij zal het uit het 
mijne nemen en het u verkondigen.’ 
De Heilige Geest drijft ons niet bij 
Jezus Christus weg, maar brengt de 
Christus juist in ons leven en gaat 
ons precies vertellen wat de Vader in 
de Zoon voor de mensen gedaan 
heeft. De Heilige Geest doet ons 
omzien naar Christus1 die de leegte 
gevuld heeft; de dood is overwonnen, 
Gods oude beloften fonkelen, in hun 
vervuld zijn, in het licht van Christus. 
Ook gij hebt nu wel droefheid 
(Johannes 16:22) maar Ik zal u 
wederzien en uw hart zal zich ver-
vlijden en niemand ontneemt u uw 
blijdschap. Wie weigert zich te laten 
troosten?
Het Pinksterfeest is een zeer diepzin-
nig feest, dat aan alle aspecten van 
ons zielenleven raakt; en waarin het 
gaat om het hart van het Evangelie.       

Wonno Bleij (emeritus predikant)

Nieuwtestamentische Triniteit, 
Rusland, 17e eeuw. Op deze 
ikoon zijn Christus, God de Vader 
(‘Sebaot’) en de Heilge Geest in 
de gedaante van een duif tezamen 
afgebeeld. Vader en Zoon zijn 
gezeten op cherubijnen en rusten 
hun voeten op vurige, cirkelvormige 
engelen, de thronen. De takken in 
de achtergrond zijn een verwijzing 
naar het hemelse Paradijs. 
De achtpuntige ster die te zien is in 
de aureool van God de Vader en de 
Heilige Geest symboliseert de 
goddelijke en eeuwige natuur. 
(uit: Beelden van het Licht, Ikonen; 
2006, Kampen).
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r valt hier best een parallel te 
trekken met de moderne pink-
sterbeweging. Begin 1906 had 

in Los Angeles een groepje zwarte 
gelovigen een bijzondere ervaring – 
zij werden vervuld met de heilige 
Geest en spraken in klanktalen. Zo 
min als de gelovigen in Handelingen 
blanco waren, waren deze mensen 
dat: zij hoorden tot de zogeheten 
heiligingsbeweging – een radicale 
Amerikaanse variant van het Metho-
disme, dat op Engelse bodem uit het 
piëtisme was geboren. Gaf de predi-
king van Petrus en de zijnen ant-
woord op een levende theologische 
kwestie – namelijk de komst van de 
heerschappij van God – zo ook de 
prediking van de eerste pinkstergelo-
vigen in Los Angeles. De vraag waar 
velen uit de heiligingsbeweging mee 
zaten was deze: wat is het waar-
neembare teken van de doop in de 
heilige Geest die nodig is om er zeker 
van te zijn dat ik in Christus geheiligd 
ben? Dat teken – zo leerde William J. 
Seymour – was het spreken in klank-
talen. Het groepje begon zich serieus 
naar deze ervaring uit te strekken. 
Daarop vervulde de Geest hun leven 
op een manier die zij niet voor 

Pinksterbeweging: een 
zegen voor de kerken

E

In Handelingen 5:28 beschuldigt de joodse overheid 

de apostelen ervan dat zij heel Jeruzalem met hun leer 

hebben vervuld. Als ik het goed zie dan was de leer

stellige kant van de prediking van de apostelen vooral 

impliciet: de boodschap bevatte  leerstellige aspecten 

die hier en daar afweken van wat gangbaar was in het 

Jodendom van die dagen. De ervaringskant sprak tot 

de verbeelding. Zij predikten de goede boodschap van 

verlossing en mensen werden vervuld met de heilige 

Geest, de belofte voor de laatste dagen.   

mogelijk hadden gehouden! Het bleef 
immers niet bij het spreken in klank-
talen. Zij wilden continu in de nabij-
heid van God verkeren en huurden 
daartoe een vervallen kerkgebouwtje 
dat jarenlang dienst had gedaan als 
opslagruimte. Mensen van allerlei 
kleur en slag kwam op de samen-
komsten af; van heinde en ver – zelfs 
van over zee. Het meest bijzondere 
was dat dit groepje zwarte gelovigen 
in het sterk gesegregeerde Amerika 
van toen ook veel blanken aantrok en 
dat men broederlijk met elkaar 
omging. Misschien was dat wel een 
grotere zegen dan de klanktalen - het 
was in elk geval een groot wonder! 
Drie jaar lang ging de opwekking 
door. Duizenden kwamen en gingen. 
Zij predikten de boodschap van de 
doop in de heilige Geest, die door het 
spreken in klanktalen overal ter 
wereld werd ‘bewezen’. Verder vond 
het blad, The Apostolic Faith, dat 
men begon uit te geven z’n weg over 
de wereld.

Controversieel
De boodschap van de pinksterbewe-
ging was controversieel. Veelal werd 
de geloofsbeleving afgedaan als irra-

tionele nieuwlichterij of werd aange-
merkt als ketters. Gelovigen in de 
gevestigde kerken spreken niet in 
klanktalen, dat was iets voor de 
begintijd van het christendom, de 
kinderjaren van het christelijk geloof. 
Ook de andere gaven, zoals profetie 
en genezingen, het verrichten van 
wonderdaden was iets uit een ver 
verleden en volgens velen was dat 
sowieso meer legende dan historie. 
De pinksterbeweging kwam daarmee 
in de sektarische hoek terecht – zeker 
in Europa. Dat was vooral het geval 
in Duitsland waar na wat uitwassen 
in de jonge beweging de rechterflank 
van de Lutherse kerk, het Gnadenaur 
Verband, in 1909 een verklaring uit-
gaf waarin de pinksterbeweging werd 
veroordeeld als zijnde ‘van beneden’. 
Deze verklaring heeft gedurende ruim 
acht decennia een zware hypotheek 
gelegd op de relatie tussen de pink-
sterbeweging en de kerken. Ook 
elders in Europa had deze verklaring 
een negatief effect. In Duitsland ver-
beterden de relaties, nadat de Berliner 
Erklärung na veelvuldig overleg met 
de Duitse pinkstergemeenten in 1996 
werd herroepen. 

Nederland 
De situatie lag in ons land wat 
anders. Al vroeg waren er enkele 
Hervormde predikanten (waaronder 
ds. G.H. Wumkes en prof.dr. A.H. den 
Hartog) die zich voor de beweging 
interesseerden. De eerste schreef een 
nogal sympathieke brochure over de 
beweging (1916). In de jaren ’50 
toonde dr. F. Boerwinkel belangstel-
ling voor de pinksterboodschap en 
kwam het korte tijd tot een dialoog. 
Waarom die dialoog zo spoedig 
strandde is onduidelijk, maar het 
pastorale schrijven van de N.H. Kerk, 
De Kerk en de Pinkstergroepen 
(1960), dat eruit voortkwam, wordt 
internationaal gezien als een mijlpaal 
in de betrekkingen tussen ‘pinksteren’ 
en de gevestigde kerken. Ons land is 
op dit terrein koploper. Mogelijk 
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hangt dat samen met de tolerantie die 
ons volk traditioneel wordt toege-
schreven. Maar ik kan me ook niet 
aan de indruk onttrekken dat onze 
geseculariseerde samenleving hier 
een rol bij speelt. 
In de jaren ’90 ontstonden dialogen 
met de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (1994-1996) en met ver-
tegen woordigers van de Rooms-
katholieke Kerk (1999-heden). Ken-
merkend voor de nieuwe verhoudingen 
is het aanbieden van excuses door 
toenmalig scriba Bas Plaisier ter gele-
genheid van het 100-jarig jubileum 
in Nederland (september 2007). Hij 
vroeg namens de nieuw gevormde 
Protestantse Kerk in Nederland 
vergeving voor het neerzien op een 
emotionele beleving van godsdienst. 
Tijdens de eerstvolgende synode 
vroeg pinkstervoorman Peter Sleebos 
namens de Nederlandse pinkster-
beweging vergeving voor de vaak 
hoogmoedige houding vanuit ‘pink-
steren’ jegens andere christenen. 
Sindsdien is er een nieuwe dialoog op 
gang gekomen.

Dialoog met de Rooms
Katholieke Kerk 
De langstlopende dialoog van de pink-
sterbeweging is die met de Rooms-
Katholieke Kerk. De inter nationale dia-
loog heeft sinds 1972 de tijd gehad om 
tot theologische diepgang te komen. 
Het rapport van de eerste fase (1972-
1976) weerspiegelt het verkennende 
karakter ervan. Allerlei theologische 
onderwerpen (de Geestesdoop, het 
bemiddelend karakter van de traditie, 
de Schrift en enkele charismata) 

komen aan de orde. Het getuigenis-
gehalte van de bij dragen vanuit 
pinksterhoek in die fase is hoog. 
De tweede fase (1977-1982) focust op 
de theologische verschillen. Controver-
siële onderwerpen als klanktalen, 
genezing in de kerk en Maria worden 
besproken. Ook komen thema’s als 
gemeente-godsdienst-gemeenschap 
en het kerkelijk ambt aan bod. Beslo-
ten werd om in de volgende fase de 
focus te plaatsen op een struikelblok 
dat in de gesprekken telkens opdook: 
de gemeenschap van gelovigen. 
In de derde fase (1985-1989) sprak 
men ondermeer over de doop, over 
het leven van de kerk. In de gesprek-
ken bleek dat menig pinkstergelovige 
katholieken niet als volwaardige 
medegelovigen kan accepteren en 
hen zien als doelgroep voor evange-
lisatie-activiteiten. Voor katholieken 
is dat onverteerbaar. De vierde fase 
(1990-1997) zou daarom over evan-
gelisatie gaan. 
Uit het feit dat de vierde fase langer 
dan de gebruikelijke vijf jaar duurde, 
valt af te leiden dat het gesprek 
moeizaam verliep. Het rapport ver-
scheen onder de titel ‘Evangelisatie, 
proselitisme en het gezamenlijk 
getuigenis’. Het mandaat voor missio-
naire activiteit wordt eerst stevig 
verankerd, om dan thema’s als ‘evan-
gelisatie en cultuur’, en ‘evangelisatie 
en sociale gerechtigheid’ neer te zetten. 
Proselitisme was het meest heikele 
onderwerp, want vooral in Latijns-
Amerika ontstaan hierover spanningen 
tussen beide stromingen. De onstui-
mige groei van de pinksterbeweging 
daar ligt moeilijk omdat de betrokken-
heid van de bevolking bij de Rooms-
Katholieke Kerk er afbrokkelt. 
De discussies over proselitisme liepen 
geregeld vast over verschil van 
opvatting over wat christen zijn is en 
over hoe men christen wordt. Daar-
mee is de hoofdvraag van de vijfde 
dialoogronde gegeven.
De vijfde fase duurde van 1998-2006. 
Centraal stond de vraag ‘Hoe wordt 
men christen?’. Gedurende vier jaar 
werden de deelonderwerpen bedis-
cussieerd, terwijl het schrijven van 
het rapport evenveel tijd kostte. De 
ge  sprek ken betroffen kwesties die het 
hart van het geloof raken, zoals beke-
ring, de rol van geloof, de rol van 
ervaring, discipelschap en de doop in 
de heilige Geest.

Een zegen zijn
Dat laatste is het meest kenmerkende 
aspect van de pinksterbeweging. Het 
is tegelijkertijd een geloofsstuk en 
een intense ervaring. Oorspronkelijk 
wilde de pinksterbeweging een zegen 
zijn voor alle kerken. Vanwege allerlei 
oorzaken is daar lange tijd weinig 
van terechtgekomen, maar nu de 
relaties zich over en weer verbeteren, 
komt de pinksterbeweging weer toe 
aan de initiële doelstelling: een zegen 
zijn voor de kerken. Maar dan ook 
omgekeerd: gezegend worden door 
die andere kerken. En samen een 
zegen zijn voor de wereld, opdat alle 
mensen met Gods Geest vervuld 
moge worden.

Drs. Huib Zegwaart (adjunct directeur 
Azusa theologische hogeschool en 
co-voorzitter van de dialoog tussen de 
Nederlandse pinksterbeweging en de 
Verenigde Protestantse Kerk) 

Bronnen:
-  Norbert Baumert & Gerhard Bially (Hrsg.), 

Pfingstler und Kathliken im Dialog. Düssel-

dorf, 1999.   

-  On Becoming A Christian: Insights From 

Scripture and the Patristic Writings. Report 

of the Fifth Phase of the International 

Dialogue Between Some Classical Pente-

costal Churches and Leaders and the Catho-

lic Church (1998-2006) – origineel.

-  Cees en Paul van der Laan, Toen de kracht 

Gods op mij viel. 100 jaar Pinksterbeweging 

in Nederland 1907-2007. Kampen, 2007. 

-  Huib Zegwaart, Pinksterkerken. Geschiede-

nis en verschijningsvormen van het pente-

costalisme (Serie wegwijs). Kampen, 2003.

Huib Zegwaart.
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Nieuwe en vorige president lutherse synode blikken terug en vooruit

Bestuurswisseling om inhoudelijk 
werk weer mogelijk te maken

e bestuurswisseling in de 
lutherse synode was nodig om 
uit de ‘bestuurlijke impasse’ te 

komen, aldus het persbericht waarin 
half februari het nieuws wereldkundig 
werd gemaakt. Zonder al te concreet 
in te gaan op de zaken die speelden, 
geeft Detlef Bohlken zijn visie op wat 
er gebeurd is. ‘De oorzaak van de 
recente bestuurswisseling ligt eigenlijk 
al bij een bestuurswisseling eerder, 
dus bij het aantreden van de synodale 
commissie waarvan ik voorzitter was. 
Toen al leefden grote meningsver-
schillen binnen de synode over de 
vraag: hoe gaan we verder, wat zijn 
onze taken binnen de Protestantse 
Kerk, wat zijn onze taken in de 
lutherse gemeenten? Het was duide-
lijk en bekend dat over die vragen 
meningsverschillen leefden, maar ik 
had niet verwacht dat ze zo heftig 
waren en ons werk zo zouden 
bemoeilijken.’
De synode was – en is – volgens 
Bohlken grofweg in twee groepen te 
verdelen: de leden die de bestuurlijke 
taken van de synode als de belang-
rijkste taken zien en de leden die 
liever met inhoudelijke taken bezig 
gaan, zoals het stimuleren van het 
lutherse gemeenteleven en het levend 
houden van de lutherse traditie in die 
gemeenten.
Volgens de kerkorde van de Protes-
tantse Kerk (PKN) is de taak van de 
Evangelisch-Lutherse Synode drie-
ledig: de lutherse traditie inbrengen 

D

Het werden geen vier jaar, maar negen maanden. 

Onverwacht snel koos de EvangelischLutherse Synode 

in februari een nieuwe synodale commissie. Vertrek

kend president dominee Detlef Bohlken en zijn 

opvolgster dominee Susanne Freytag blikken terug en 

vooruit. 

in de PKN, de lutherse traditie levend 
houden en ondersteunen in de 
lutherse gemeenten en namens de 
PKN het contact onderhouden met de 
Lutherse Wereld Federatie (LWF). 
‘Natuurlijk heeft de synode bestuur-
lijke taken’, zegt Bohlken. ‘Maar die 
zijn veel minder geworden sinds de 
lutheranen deel uitmaken van de 
PKN. De lutherse synode is door de 
kerkvereniging een ander soort 
synode geworden.’

Partij gemaakt
Aan het inhoudelijke gesprek over de 
verschillende gezichtspunten is de 
synode tot zijn spijt niet toegekomen. 
‘Ik heb het verschillende malen 
geprobeerd, maar het bleek helaas 
niet mogelijk. Al twee weken na ons 
aantreden kregen we felle brieven, 
waarmee we meteen partij werden 
gemaakt in verschillende kwesties die 
speelden, waaronder de samenstelling 
van de afvaardiging naar de assem-
blee van de Lutherse Wereldfederatie.’ 
Ook bij verschillende synodezittingen 
die de afgelopen maanden gehouden 
werden, is een inhoudelijk gesprek 
niet gevoerd. ‘We hebben alleen 
meermalen geconstateerd dat er 
verschillende opvattingen leefden 
binnen de synode.’
Bohlkens opvolgster Susanne Freytag 
was tot begin februari vice-president 
van de Evangelisch-Lutherse Synode. 
Ze heeft een minder expliciete analyse 
van wat er de afgelopen maanden 

fout ging. ‘Het is eigenlijk niet goed 
aan te geven waar het probleem lag. 
De kerkvereniging, de rol en taak van 
de lutherse synode, de recente ver-
kleining van de synode; het speelde 
allemaal, maar geen van die kwesties 
was naar mijn idee het eigenlijke 
probleem. In driekwart jaar hebben 
we elkaar klemgezet. Het ging heel 
snel. De bestuurswisseling was nodig 
om als synodale commissie weer 
gewoon ons werk te kunnen doen.’
Freytag ziet geen duidelijke tweespalt 
in de synode. ‘Ik praat liever niet 
over groepen, simpelweg omdat ik ze 
niet zou kunnen aanwijzen. Er zijn 
wel meningsverschillen, maar bij de 
bestuurswisseling bleek er juist ook 
heel veel betrokkenheid en goede wil 
te zijn, bij alle synodeleden.’

Ruimte
Bohlken besloot zich niet opnieuw 
verkiesbaar te stellen als lid voor de 
synodale commissie. ‘Ik wilde niet 
functioneren in een gezelschap 
waarin met mensen wordt omgegaan 
op de manier die ik heb ervaren, 
waarbij integriteit in twijfel werd 
getrokken en zelfs met rechtszaken 
werd gedreigd. Ik zie de synode als 
een ontmoetingsplek waar over 
inhoudelijke zaken wordt gesproken en 
waar uiteraard ook besluiten worden 
genomen. Niet als een plaats om 
machtsspellen te spelen.’
Hij besloot om ook niet als gewoon 
synodelid terug te keren. ‘Ik had zelf 
ervaren hoe belangrijk het is voor een 
nieuwe president als de voorganger 
echt ruimte maakt. Dat was bij mijn 
aantreden helaas niet het geval. Het 
zou krom en vervelend voor mijn 
opvolgster zijn als ik zelf vervolgens 
wel synodelid was gebleven, na mijn 
aftreden.’
Freytag betreurt het vertrek van haar 
voorganger echter. ‘Ik kan zijn beslis-
sing van dat moment wel begrijpen 
en waardeer het ook dat hij ruimte 
heeft willen maken, maar het was 
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wat mij betreft niet nodig geweest. 
Gelukkig kan ik hem wel altijd bellen 
voor advies en is onze verhouding 
steeds prima gebleven.’

Werk aan de winkel
Zowel Bohlken als Freytag zijn van 
mening dat het nu tijd is dat de 
Evangelisch-Lutherse Synode zich 
weer met inhoudelijke zaken gaat 
bezighouden. Bohlken noemt onder 
meer de lutherse inbreng in de Gene-
rale Synode van de PKN, die steeds 
goed voorbereid moet worden. Op 
internationaal niveau geldt hetzelfde 
voor de inbreng in de LWF. ‘Daar-
naast kan de lutherse synode zich 
bezighouden met het uitstippelen van 
beleidslijnen voor lutherse gemeenten, 
bijvoorbeeld gemeenten die willen 
fuseren of samenwerken.’ Ook kwes-
ties op gemeenteniveau als vrijko-
mende kerkgebouwen, onderlinge 
solidariteit ondanks grote afstanden 
en opleiding en nascholing van 
lutherse predikanten, zijn volgens 
hem onderwerpen die de komende 
tijd aan de orde zouden moeten zijn.
Freytag noemt eveneens de inbreng 
in de PKN en de LWF en ook zij vindt 
het hoog tijd om de banden met de 

gemeenten weer aan te halen. ‘Er is 
de afgelopen tijd wel contact geweest 
met de gemeenten over organisatori-
sche zaken, maar weinig over inhou-
delijke zaken.’ Bij het opstellen van 
het beleidsplan, een van de eerst-
komende taken van de synode, kan 
besproken worden hoe de synode ‘het 
lutherse gemeenteleven kan stimuleren’.

Wederzijds advies
Tot slot: wat is het advies van de 
gaande man en de komende vrouw 
aan elkaar? Bohlken: ‘Ik zie de span-
ning in de synode zo hoog oplopen, 
dat het mij goed lijkt dat eerst expli-
ciet aan de orde te stellen. Anders 
komt het steeds terug. Voordat dat 
gebeurt, is een vruchtbaar gesprek 
over inhoudelijke zaken niet mogelijk. 
Het vertrouwen moet eerst terug-
komen.’
Susanne Freytag aan Detlef Bohlken: 
‘Ik hoop dat hij zijn betrokkenheid 
kan blijven inbrengen in de lutherse 
gemeenschap. Het is jammer dat hij 
dat niet meer in de synode doet. 
Misschien hebben we over twee of 
drie jaar als synode een gezamenlijke 
visie op wat er nu de afgelopen 
maanden aan de hand is geweest. 

Daar is het nu nog te vroeg voor. 
Dat moeten we de tijd geven. En 
ondertussen gewoon aan het werk 
gaan, in de hoop en verwachting dat 
het vroegere elan en de saamhorig-
heid terugkomen.’

Berber Bijma

Susanne Freytag (foto: foto: Freek Visser).Detlef Bohlken (foto: Praxedis Bouwman).
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oos Reichman was van 1999 tot 
eind 2009 predikant van de ELG 
Leeuwarden/Harlingen (maar in 

feite van alle Friese lutheranen). 
Chica van Dam begon als predikant 
in Eindhoven (1984), vervolgens in 
Groede /Middelburg/Vlissingen 
(1989) en ze aanvaardde in 1999 het 
beroep van de ELG Zwolle.

Met emeritaat: Toos 
Reichman en Chica van Dam

T

Twee lutherse predikanten namen onlangs afscheid 

van hun gemeente. Ze leerden elkaar kennen toen de 

één mentor was voor de ander. Dat werd het begin 

van regelmatige, inspirerende samenwerking in lu

thers NoordNederland. Wat ze delen is ‘ruimte in het 

geloof’ (je moet ook theologisch wat soepel zijn) en: 

beiden begonnen op latere leeftijd aan de theologie

studie  de één was onderwijzeres, de ander fysiothe

rapeute. Van het gehoor geven aan die tweede roeping 

hebben ze geen dag spijt gehad. 

Het mysterie God, het grote 
Verhaal en de praktijk
Nog een overeenkomst: geen van 
beiden zijn ze kerkelijk opgevoed. 
Chica’s ouders stuurden haar evenwel 
naar een vrijzinnige kinderkerk want 
‘dat was goed voor de algemene ont-
wikkeling’. Naarmate ze ouder werd 
verbaasde het haar dat ze niet 
gedoopt was, ‘ik kreeg steeds sterker 
de behoefte ergens bij te horen, ‘al 
wist ik niet hoe en waar.’ Op haar 
27e liet ze zich dopen in de lutherse 
gemeente Heusden en werd kort 
daarop getroffen door de tekst uit 
‘Jacobs droom’: ‘de Eeuwige was hier 
en ik heb het niet geweten’. Het ‘mys-
terie God’ werd de continue drijfveer 
gedurende haar hele ambtsperiode.
Toos groeide op in een vrijzinnig 
milieu, vader zei ‘er moet iets zijn, 
maar wat…’, en ze nam zelf het 
besluit zich te laten dopen. Ze wist 
niet goed waarom, acht was ze toen, 
wel wist ze dat ze erbij wilde horen. 
En dat het Grote Verhaal haar mate-
loos boeide; dat te kunnen doorgron-
den en ‘beleven’ werd haar drijfveer.
De voormalige fysiotherapeute en 
onderwijzeres gingen (los van elkaar 
en in verschillende episodes) theologie 

studeren en plaatsten als luthers 
predikant hun stempel in hun respec-
tievelijke gemeentes.
Toen Chica net in Zwolle was werd ze 
een tijdje de mentor van Toos. ‘Zij 
had al veel meer ervaring, ik heb 
daar veel aan gehad,’ zegt Toos. 
Sindsdien verloren ze elkaar niet 
meer uit oog. Er waren collegiale 
uitwisselingen, waarbij ook Susanne 
Freytag (ELG Groningen) was betrok-
ken. Er was regelmatig overleg; 
wederzijdse steun en aanvulling met 
inzet van elkaars ervaring en kwali-
teiten. De ‘gründlich’ ingestelde 
Freytag, de praktisch en persoonlijk 
gerichte Van Dam en het talent van 
Reichman om de jeugd te betrekken 
vormden vaak een vruchtbare combi-
natie. Samen organiseerden ze onder 
meer de noordelijke lutherse jeugd-
kampen. 

Het sacrament van de ronde 
tafel
Veel nadruk legden de twee emeriti 
op het pastoraat. Toos ondervond tien 
jaar geleden hoe essentieel het was 
bij randkerkelijke of niet betrokken 
gemeenteleden langs te gaan. 
Gemeenteleden waren verloren 
geraakt door een niet functionerend 
pastoraat. ‘De dominee komt toch 
niet (wel het verzoek om geld)’ was 
een klacht (andersom trouwens ook 
niet). Nou, deze dominee wel, dacht 
Toos, en zo trok ze regelmatig het 
Friese platteland op dat zich ver buiten 
Leeuwarden tot en met aan de eilan-
den uitstrekte. Ze richtte zich daarbij 
op ouderen en ook op gezinnen met 
jonge kinderen. Aanbellen, praatje 
maken, geruststellen, uitnodigen en 
binden. Haar hieruit voortkomende 
kinderprojecten (ook wel zonder 
ouders) sloegen aan en brachten volk 
(inclusief ouders) naar de kerk. 
Zwolle had nooit te klagen over 
gebrek aan jonge aanwas, hoewel er 
op dit moment een ‘gat‘ zit in de 
middelbareschool-leeftijd. In de afge-
lopen jaren hebben heel wat mensen, 

Chica van Dam voelt ‘Het 
mysterie God’ als drijfveer voor 
haar ambt.
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De emeritus-dominees Toos Reichman en Chica van Dam: ‘Pastoraat… en vergeet alsjeblieft de jeugd niet!’

vaak boven de dertig, belijdenis ge -
daan. Ook zijn er heel veel kinderen 
gedoopt. Opvallend is ook het relatief 
grote aantal belijdenissen van zowel 
volwassenen als kinderen. 
Verder verkeert Zwolle in de luxe 
omstandigheid dat men ‘vanzelf’ 
komt. ‘Mensen die zoeken naar zin-
geving, om op hun eigen manier 
geloof te beleven en te voeden’, ver-
klaart Chica.
Daarnaast houden ze in Zwolle van 
vieren, bewust vanuit een theologische 
visie; er wordt steeds gezocht naar 
kwaliteit van tekst en kerkmuziek. Dat 
spreekt mensen aan, ook als ze van 
huis uit op een andere manier in 
geloof en traditie staan. ‘Leeuwarden 
ook’, voegt Toos toe.
Gastvrij elkaar ontmoeten is belang-
rijk, vinden zowel Toos als Chica, 
maar je moet mensen  niet doodknuf-
felen. Er moeten netwerken gevormd 
worden in de gemeente, waar ieder 
wordt gekend terwijl ieders eigen 
geloofsbeleving wordt gerespecteerd. 
Het Sacrament van de ronde tafel, 
zoals Toos het wekelijkse koffiedrin-
ken schertsend noemt, speelt hierbij 
een belangrijke rol.

Ruim van geloof
De beide emeriti getuigen van een 
ruime geloofsopvatting en een open 
evangelieverkondiging waarin je niet 
alles al te letterlijk moet nemen. ‘Tot 
de dood ons scheidt…’ is natuurlijk 

een oprechte intentie van de huwe-
lijksbelofte, maar als het echt niet 
gaat is het beter uit elkaar te gaan. 
Daar zijn we altijd heel pastoraal mee 
omgegaan. Toos vertelt van een paar 
dat graag in de kerk wilde trouwen 
maar bang was dat dat niet mocht 
omdat ze beiden gescheiden waren. 
Tijdens de paaswake deed de vrouw 
belijdenis en werd gedoopt, ze ont-
vingen in de hoofdviering de huwe-
lijkszegen. 
In het pastorale werk ging het hen 
minder om ‘zieltjes winnen’ dan om 
betrokkenheid tonen; het pastoraat 
als spil, ook als het theologisch niet 
helemaal verantwoord ‘lijkt’. 
Doop en belijdenis zijn voor Chica 
kernpunten. ‘Vooral de gesprekken 
op weg ernaartoe. Wat je elkaar dan 
toevertrouwt is heel kostbaar en 
waardevol.’ 
In Toos’ laatste dienst doopte ze een 
zuigeling en een 7-jarige; waar veel 
dopelingen het op een brullen zetten 
als het water hun hoofdje raakt, was 
deze al lang tevoren aan het krijsen 
om acuut stil te vallen bij de doop 
zelf. De 7-jarige had al meer van de 
wereld gezien en reageerde verbaasd 
op het doopritueel: ‘waar is het 
zwembad, ik moet toch helemaal 
onder water?’ 

Inspiratie
Voortbordurend op het ‘mysterie van 
God’ en het ‘verhaal beleven’ ont-

spint zich een levendig gesprek waar-
bij namen als Miskotte, Deurloo, 
Hemelsoet, Bouhuijs en anderen 
vrolijk circuleren. Niet uit nostalgie, 
maar als bewijs dat eenmaal opge-
dane inspiratie lang door kan werken. 
De collega’s inspireren elkaar ook, al 
vele jaren. Chica prijst het baanbre-
kende jeugdwerk van Toos in het 
boeien, prikkelen van de fantasie en 
betrekken van de kinderen: ‘Daarin is 
ze steengoed. Toen ze in Leeuwarden 
begon was zij de juiste persoon op de 
juiste plek.’
Toos over Chica: ‘Haar menselijke 
betrokkenheid, zo gericht op het wel-
zijn van mensen, het enthousiasme-
rende en verbindende – dat spat eraf.’ 
Beiden weten zich lid van de Protes-
tantse Kerk, maar ze zijn tevreden 
over de toenmalige keuzes van de 
ELG’s Zwolle en Leeuwarden om niet 
te fuseren met de lokale partners. 
Wel werkten ze op allerlei manieren 
samen met hun protestantse partners, 
waarbij volop ruimte was voor uit-
draging en voortzetting van het 
lutherse. Toos ging met verve voor bij 
anderen, maar was niet ‘los verkrijg-
baar’ van de lutherse liturgie. 

Pieken en dalen
Terugblikkend op hun ambtsperiode 
overheerst bij allebei plezier en vol-
doening. Ook over de samenwerking 
met gemeenteleden, kerkenraad en 
protestantse partners. De band met de 
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gemeente, het groeiend wederzijds 
respect, de resultaten – het droeg 
allemaal bij aan hun werkvreugde. 
Natuurlijk ging het niet altijd van een 
leien dakje. Zo kampte Chica ruim 
vijftien jaar geleden met een serieuze 
inzinking. ‘Ik vond het werk nog wel 
leuk, deed mijn plicht, maar raakte 
mijn inspiratie kwijt. Ik miste de 
gedrevenheid die zo nodig is bij dit 
werk, en dat is geen fijn gevoel’, zo 

verzekert ze. Mede door de cursus 
klinisch pastorale vorming hervond 
ze zich en merkte dat de bron weer 
ging stromen.
Toos kan niet echt spreken van diepte-
punten. Ze ervoer wel eens tegenwer-
king van een gemeentelid, niet prettig, 
maar heel zwaar neemt ze dat niet 
op. Inspirerend noemt ze haar studie-
verlof in Zuid-Afrika, waar ze onder 
meer met een pubermeisje door de 
niet bepaald veilige rosse buurt van 
Pretoria trok.
Een begrafenis ervaart Chica ook wel 
als ‘hoogtepunt’; ja, de dood geeft 
verdriet, maar je komt elkaar soms zó 
nabij dat er een bijzondere intensiteit 
ontstaat, een soort eenwording; dat 
dóet wat met je’. 
Ook beleeft ze de muziek in de ere-
dienst intens, niet als onderdeel van, 
maar als volwaardig element in de 
verkondiging. Achteloos neuriet ze 
even een fragment uit een Bachcan-
tate die ze instudeert. ‘Daar heb ik nu 
tijd voor, hè.’ 

En nu?
Niet meer in touw voor kerk en 
gemeente, niet meer op pad, niet 
meer ‘permanent’ beschikbaar, geen 
vakantieonderbreking voor een 
begrafenis, niet meer vergaderen en 
organiseren en enthousiasmeren. 
Gaan ze het missen?

‘Het Grote Verhaal doorgron-
den en beleven’ motiveert Toos 
Reichman.  

Ja, een tikje weemoedig, maar met 
gepaste vreugde. Er komen andere 
dingen waarvoor ze eerder nauwelijks 
tijd hadden. Chica van Dam is einde-
lijk gaan schilderen (de afspraak voor 
dit gesprek werd daarop aangepast), 
Toos Reichman heeft celloles en kan 
nu zomaar, zo vaak ze wil, haar 
kleinkinderen zien, Chica geniet van 
uitgebreid contact met vrienden en 
familie, Toos’ schouderlange haar 
toont een ‘omgekeerd’ rite-de-passage 
– ze laat het groeien (menig vrouw 
knipt het juist kort tijdens een 
belangrijke overgang in het leven), 
Chica zingt uit volle borst mee in een 
kamerkoor en allebei gaan ze einde-
lijk een boek úitlezen.
Beroepsmatig blijven ze actief als gast-
predikant, als synodelid, als mentor 
voor nieuwe predikanten en advies 
(Chica), in de Friese beraadsgroep 
voor kerkmuziek en liturgie en lande-
lijke visitatiecollegecommissie (Toos) 
en als betrokken gemeentelid. Met de 
benoeming van hun respectievelijke 
opvolgers bemoeien ze zich bewust 
niet; wel benadrukken ze met klem de 
kardinale plek van het pastoraat. En: 
‘vergeet alsjeblieft de jeugd niet – hou 
die erbij!’ Helemaal tot slot zegt Toos: 
‘Leeuwarden is een mieterse werkplek, 
en ik denk Zwolle ook!’

Alma Evenhuis

Commissie Weekenden
De Commissie Weekenden (CoWe) is een uitvoerende commissie van de Werkgroep Lutherse Jeugdwerkactiviteiten 
(WeLJa), voorheen de Lutherse Jeugdraad (LJR). De CoWe organiseert weekenden voor jeugd (6-15 jaar) en 
jongeren (16+): 

Najaarsweekend
Een reünie in de nazomer van het kampseizoen voor deelnemers van de weekeinden en SVK kampen. Ook als je 
daar niet was, ben je welkom. Napraten, bosspellen en kampvuur staan op het programma.
25&26 september 2010, 11-15 jaar, aanmelden vanaf 1 juli.

©-Weekend
Ook wel het 16+ weekend genoemd. Begin november is er een weekend speciaal voor 16 jaar en ouder! 
Elk jaar is het weekend in een speciaal thema met passende spelen en een feestavond.  
6 & 7 november 2010, 16+, aanmelden vanaf 1 september. 

Internet
Voor meer informatie, foto’s, verslagen, aankondigingen en uitnodigingen, ga naar: www.cowe.nl 

Aanmeldingsadres CoWe 
Diana Perlot & Jelle Seinstra, Jacob Catsstraat 94, 2613 HD Delft, (015) 213 97 32  aanmeldingsadres@cowe.nl 
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volgens Dion Kaptijn (10 jaar)

Vlammetjes…Heilige Geest

amen lezen we het verhaal van 
de apostelen van Jezus. Die 
eigenlijk te bang zijn om Zijn 

woord te verspreiden. Maar dan wor-
den ze bevangen door iets, de Heilige 
Geest, en beginnen ze het woord van 
God te verkondigen. Maar hoe kan dat 
nou? Dat je opeens de geest krijgt, 
zoals dat nog wel eens mooi gezegd 
wordt. En hoe ziet die Heilige Geest er 
nou eigenlijk uit? Martijn weet het! 
Maar hij vind het te spannend om te 
vertellen. Dus gaan we er samen met 
de groep over nadenken.
Iemand weet de vertellen dat de Heilige 
Geest over het water vloog toen Jezus 
gedoopt werd. Een ander weet weer te 
vertellen dat de Heilige Geest ervoor 
zorgt dat je sommige dingen goed 
kunt, en elk kindje is weer ergens 
anders goed in dan een ander kind. En 
daar zorgt de Heilige Geest dus voor. 
Het spreekwoord de geest krijgen ken-
nen ze eigenlijk allemaal niet: maar dat 
is ook voor oude mensen stellen ze. 
Simone van vijf weet dat wel: het ziet 
eruit als een spook, met rode lippen. 
Bram van tien ziet wat anders voor 
zich: een soort gedaante met een witte 
jurk en zo’n kring boven zijn hoofd. Oh 
ja, en deze gedaante is ook heel mooi!
Sommige kinderen zijn het wel eens 
met Simone. Jerry van zeven zegt: 
maar een geest is toch een spook, dus 
moet het wel iemand in een wit laken 
zijn. Maar dat is ook wel weer gek 

Acht kinderen aan een tafel, sommi
gen zijn christelijk, één is islamitisch 
en anderen geloven weer helemaal 
niet. Wel gaan ze allemaal één keer in 
de maand naar de zondagsschool. Het 
is een gezellige maaltijd, zoals ze die 
elke dag hebben. Alleen het onder
werp vandaag is weer eens wat 
anders: de Heilige Geest. 

S

want spoken zijn eng en de Heilige 
Geest is dat toch niet? Maarten van 
negen is het wel eens met Bram. De 
Heilige Geest moet eruit zien als een 
soort engel. De meningen blijven dus 
toch verdeeld.

Hulp
Maar wat doet zo’n Heilige Geest nou, 
en kan er echt iets zijn dat opeens in je 
komt en ervoor zorgt dat je ergens erg 
goed in bent. Marieke van zeven vertelt 
dat als ze ’s avonds bidt ze wel eens 
het gevoel heeft dat er iets van buiten 
is dat haar helpt. Zou dat dan de Hei-
lige Geest kunnen zijn? En Simone 
voegt hier aan toe dat ze er echt wel in 
gelooft dat het kan. Maar hoe dat dan 
in zijn werk gaat weet ze niet precies. 

Andere kinderen zijn het hier absoluut 
niet mee eens, het is echt niet zo dat er 
iets is dat ervoor zorgt dat je goed in 
iets bent, dat kun je gewoon zelf!
Voor kinderen is het toch een abstract 
begrip, zelfs voor volwassenen is de 
Heilige Geest iets wat soms moeilijk te 
bevatten of omschrijven is. Aan het 
einde zijn we het erover eens dat het 
een leuk onderwerp is om over te 
praten en de meeste kinderen zouden 
er ook wel meer over willen weten. 
Een laatste opmerkingen van Vera van 
vier: ik zou liever niet willen dat de 
Heilige Geest bij mij komt want dan 
krijg ik vlammetjes op mijn hoofd en 
dat zou ik wel erg eng vinden!

Daan Leker
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alis begint zijn inleiding door 
ons eerst naar een opname van 
‘Ein neues Lied wir heben an’ 

te laten luisteren. Luther schreef dit 
eerste lied voor de twee martelaren 
die in Brussel verbrand werden. Het 
lied geeft lucht aan zijn woede. Wan-
hoop klinkt er in het geheel niet in 
door. Het spreekt van daadkracht, een 
zaak van geloof. Luther steekt hier-
mee de gelovigen een hart onder de 
riem in de strijd tegen de onderdruk-
ker. Het gaat van hoog naar laag 
(vergelijk met ‘Een vaste burcht’) en 
is zuivere verkondiging. Je vindt dit 
lied niet meer terug in de bundels.
Zingen in de volkstaal: dat is de 
functie van de liederen van de her-
vormingsbeweging. Aangestoken 
door de noodzaak hiervan, schrijft 
Luther het lied ‘Verheugt u christenen 
tesaam’, kort en bondig. Hierin komt 
Luther’s optimistische instelling tot 
uitdrukking: ze zullen ons er niet 
onder krijgen! (alhoewel Luther daar 
lang niet altijd zeker van is…). Maar 
gezongen moest er worden! Het is het 
begin van de vlucht van de ‘fliegende 
Blätter’, na de eerste vier liederen 
komen er weer negen bij en zo gaat 
het verder, samen met andere lied-
schrijvers. Het lied spreekt van daad-
kracht en brengt de boodschap verder! 

Heden 
Luther weet waaraan de liederen 
moeten voldoen. Hij houdt vast aan 
de zin van de betekenis, maar wil er 
vrij mee omgaan. De woorden moe-
ten voor ieder begrijpelijk zijn. De 
traditie is hem lief, maar het heden is 

Luther’s muziek als olie 
voor de ziel

K

‘Vogelvrij: Luthers omgaan met muziek’ heette de in

leiding die dominee Fred Kalis hield op een studiedag 

van de lutherse vrouwen bond in Utrecht. Kalis ging 

in op de verschillende functies en uitingen die Luther 

met liederen verbond.

belangrijker. Niet alleen in woorden, 
ook in melodieën: gregoriaans èn 
volkswijsjes (vergelijk lied 237 en 
lied 239 LvdK). Luther past de liede-
ren aan aan het doel dat hem voor 
ogen staat, het is communicatie in 
woord en toon. Hij wil evangelische 
vrijheid nastreven. Hoe precies?
Vanuit pedagogisch-didactisch oog-
punt wil hij kort en bondig de kern 
van het Evangelie weergeven, om 
gemeenschapsvorming tot stand te 
brengen. Als doelgroep kiest hij 
studenten, die het lied verder moeten 

Ontmoetingsdag NLVB in teken 
‘spiritualiteit van (langs) de weg’ 
De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 
borduurt op 24 april voort op het jaarthema ‘olie voor de ziel’ met een 
bezinning op ‘de spiritualiteit van (langs) de weg’. Gaande onze levensweg 
zijn er veel inspiratiebronnen die ons in beweging houden, ons voeden, 
ons warmen, ons koesteren. Dit thema loopt als een rode draad door ons 
programma, de hele dag door. Komt u het mee beleven?

Datum:  24 april 2010
Plaats:  ‘De Schakel’, Nijkerk
Tijd:   10.30-16.00

Tijdens de ontmoetingsdag vindt de jaarvergadering plaats, vertelt ds. 
Cornelia Hübner over haar twee termijnen als regiocoördinator West 
Europa van de Women Desk van de Lutherse Wereldfederatie en neemt 
Coos Blokhuis u fietsend mee van Zutphen naar Assisi, op zoek naar de 
geest van Franciscus langs de weg. 
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 20 die u na 
aankomst kunt voldoen. Leden van de NLVB kunnen dit met de accept-
girokaart voor de lidmaatschapsbijdrage overmaken. Uw opgave wordt 
vóór 17 april tegemoet gezien door Erika Hillebrand, e-mail 
erika.hillebrand@orange.nl, tel. (0529) 43 04 54.

brengen en dan het liefst vierstemmig. 
Hij streeft naar kwaliteit in over-
dracht èn expressie die het lied in 
zich draagt.
Muziek is voor hem ook de draagster 
van de blijdschap, het haalt hem uit 
menige depressie. Hij ziet theologie 
en muziek als geweldige gaven van 
God. Hij haalt veel inspiratie uit de 
natuur. Een grappig voorbeeld is het 
lied ‘Mei is de beste tijd van het jaar’, 
een lofzang op de bloei in de schep-
ping en de vogels. Zingen is bij 
Luther onbekommerd, een gevolg van 
het geschapen zijn, alles verkondigt 
Gods heerlijkheid! Het woord ‘ver-
wondering’ past bij Luther, in kinder-
lijke zin, maar zeker niet kinderachtig. 
In het nastreven van kwaliteit werkt 
hij onder meer samen met Johann 
Walther, met wie hij de Deutsche 
Messe schrijft. De lezingen worden 
ook gezongen: de epistel in de 8e 
toon, passend bij de ernst van Paulus, 
het Evangelie in de 6e toon, vriende-
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lijk. Hij ziet dit werk als een bouw-
werk van Gods goedheid. Die kwaliteit 
verlangt Luther ook van anderen, 
zeker bij het zingen in de kerk. Hij 
wil geen ‘gebrom, gebrul of gesnork, 
ga dan maar naar de koeien en de 
varkens’. En een ‘predikant die niet 
kan zingen, kijkt hij niet aan’.

Evangelische vrijheid
Wat betekent die evangelische vrij-
heid voor ons? We moeten kijken 
naar de kern en ons daarop concen-
treren en niet op de gewoonte. Luther 
zal verbaasd zijn, als hij ons hoort 
zingen: ‘Zingen jullie dat nu nog’? 
Het gaat niet om de eeuwigheids-
waarde, maar om de vorm, die aan-
gepast is aan de tijd waarin we leven. 
Het richtpunt is: hoe dienen we God 
en elkaar het beste? De musische 
instelling is voor Luther daarnaast 
voor belangrijk. We zijn gewend aan 
praten, overtuigen, uitleggen. Dat 
kan Luther ook, maar het belangrijk-
ste is de verkondiging en de lofprij-
zing, om opgebouwd te worden, ook 
door te zingen. In liederen die met 
ons mee gaan, kunnen we iets uit-
stralen en anderen erin meenemen. 
De zorg voor de kwaliteit is bij ons 
een zorgenkind geworden. Is het 
belangrijk? Ja, want voor God is het 
beste alleen genoeg. Liederen zijn 
offers aan God en een offer moet de 
moeite waard zijn. 

Nieuw liedboek
Fred Kalis is niet helemaal gerust op 

het nieuwe liedboek. Het wordt een 
grote verzameling van wat er alle-
maal al is, het lijkt erop dat de 
samenstellers iedereen te vriend 
willen houden.
Als we zeggen de muziek en de litur-
gie belangrijk te vinden, moeten we 
niet voor een dubbeltje op de eerste 
rij willen zitten en investeren in 
goede kerkmusici. Het gaat om 
muziek die de nacht kan overstijgen 
en de dag nog kan halen.

Na dit mooie slot van de inleiding is 
er gelegenheid om met de inleider in 
gesprek te gaan. Het zal niet verbazen 
dat er van gedachten wordt gewisseld 
over het nieuwe liedboek en andere 
nieuwe bundels zoals ‘Tussentijds’. 
Eén van de deelnemers merkt een 
spanning op tussen kwaliteit en 
samenleving: onder het motto van 
‘kwaliteit’ worden veranderingen 
tegen gehouden. Er wordt in lutherse 
kring soms neerbuigend gesproken 
over evangelicale liederen en volks-
vroomheid. Het is zeker niet de 
bedoeling van Kalis om vernieuwin-
gen tegen te houden. Zich elitair 
opsluiten in de eigen kring is niet 
goed te keuren. Het al dan niet zin-
gen van evangelische liederen is een 
mentaliteitskwestie en zeker geen 
reden om die liederen uit te sluiten. 
Luther gebruikte die melodieën ook. 
In een pluriforme kerk is het belang-
rijk de kwaliteit te verruimen.

Coby Aartsen-Kraaijpoel        
 

Olie voor de ziel 
‘Olie voor de ziel’, Agnes Fossen, één van de deelneemsters aan de studiedag van de NLVB, legt deze titel uit aan de 
hand van het sprookje dat dagvoorzitster Coby Aartsen als inleiding vertelde: 
Een sprookje over een oude koning met twee zonen. Hij houdt van beiden even veel, en weet eigenlijk niet goed, 
wie hem nu straks op moet gaan volgen. Hij roept zijn beide zonen bij zich, en vertelt hen zijn dilemma. Dan geeft 
hij beiden een opdracht. Ze krijgen beiden één dukaat mee, moeten op reis gaan de wereld in, en voor die éne 
dukaat iets kopen, waar de hele koningszaal mee gevuld kan worden. De beide broers zadelen hun paard en gaan op 
pad. Allebei naar een andere kant. De een gaat rechtsaf, rijdt en rijdt en rijdt en piekert zich suf, wat hij nu voor 
die ene dukaat kan kopen, waarmee hij dan de hele koningszaal kan vullen. Want als je niets hebt, is één dukaat 
veel, maar als je om zo’n boodschap wordt gestuurd, is het niet zo bar veel.
Dan ziet hij een boerderij, waar net stro naar binnen wordt gebracht. Dat is mijn oplossing denkt hij, stro, voor 
mijn dukaat kan ik zoveel kopen dat ik de zaal er mee vullen kan. Maar wat hij ook doet, hij krijgt de zaal niet vol.
Zijn broer komt terug met een kist. Als het stro is opgeruimd, doet hij de kist open. Hij haalt er olielampen uit en 
zet die in een grote kring in de koningszaal. Hij vult ze en steekt ze aan. Dan wordt de zaal verlicht tot in de 
uiterste hoeken. Het licht vult de hele zaal. Als de koning dit ziet, weet hij, wie hem op gaat volgen. De zoon van 
het licht. 
Wat er met de andere zoon gebeurt, dat verhaalt de geschiedenis niet. We zingen een lied over licht, licht, als olie 
voor de ziel.

Franciscus met vogels. 
(foto: Coos Blokhuis)
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it interview begon al een 
beetje in de gezellige predi-
kantskamer met een kopje 

koffie met het luthers kerkgebouw 
erop. Het interview - dat was afge-
sproken – werd later vervolgd in het 
jeugdcentrum achter de kerk. Dat 
jeugdcentrum ligt aan de Boekhorst-
straat, want daar bevindt zich nog 
steeds de oude vluchtweg vanuit de 
schuilkerk aan de Lutherse Burgwal 
te Den Haag. Huib Jongeneel en Hans 
Bas Val leidden mij rond op de over-
volle bovenkamer tussen alle boeken 
door. Er staan daarboven vele uitga-
ven van de SLUB. Maar er staan 
inmiddels ook vele andere boeken - 
een hele verzameling van A tot Z.

Antiquariaat
Het begin van deze verzameling van 
de oude boeken - zeg maar: antiqua-

Luthers Antiquariaat verkoopt 
via internet 

D

Het is altijd een belevenis om een 
kerkgebouw binnen te lopen waar je 
zoveel voetstappen hebt gezet. Daar 
zijn ook de ruimten allemaal zo 
bekend als je eigen broekzak en tóch 
blijkt er iets helemaal veranderd. 
Waar een hele tijd geleden jeugdraad 
en later kampleiding vergaderde,  en 
zelfs een tijdelijke slaapkamer was 
voor de organist  staan nu allerlei 
lutherse boeken opgestapeld in kas
ten en in dozen te wachten op hun 
verkoop: op bezoek bij de Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, 
gevestigd in de lutherse kerk in Den 
Haag.

rische boekwerken - begon al zo’n 
slordige 34 jaar geleden en heeft zich 
de laatste jaren steeds meer uitgebreid. 
Zo begint meestal een verzameling! 
Je hebt een paar boeken van voor jou 
bekende professoren, en voor je het 
weet gaat je verzameling zich verbre-
den. Dan heb je niet alleen maar 
interesse in boeken van Kooiman,  
Mönnich en Lindijer, maar ook wordt 
het antiquariaat dan aangevuld met 
boeken van Boendermaker, Hof en 
Zwanepol. Natuurlijk zijn er ook 
andere werken interessant, want men-
sen vragen bijvoorbeeld ook naar iets 
van Anselm Grün en vele anderen. 
Mocht u een bibliotheek hebben met 
allerlei (lutherse) boeken, brochures 
en andere werken en u bent van plan 
op te ruimen, aarzel dan niet om eens 
even de SLUB te bellen. Wie weet 
vinden zij het prachtig en helpt u hen 
met de markt hoog te houden op het 
(luthers) gebied van prachtige uitgaven 
en specifieke bundels. Het geheel van 
boeken voor dit antiquariaat is aan-
vankelijk door Hans Bas Val met 
ondersteuning van het Fonds Lidma-
tenhuis opgezet, maar is vanwege de 
sterk toegenomen omzet via internet 
nu overgenomen door de SLUB. Per 
jaar worden er steeds meer antiquari-
sche boeken verkocht. Er worden veel 
boeken ontvangen, waar wel weer 
ruimte voor nodig is. Deze verzame-
ling bevindt zich namelijk ook in het 
bureau van de SLUB.
 

Bij evenementen als een ‘Lutherdag’, 
Synodevergaderingen, of een boeken-
beurs worden de vrijwillige werkers 
van het kantoor van de SLUB uitge-
nodigd met allerlei boeken, - zowel 
antiquarisch als nieuw uitgekomen 
boeken. De vrijwilligers, - die er 
momenteel werken - zijn Els Pellen-
van der Lee, Peter Peereboom Voller, 
Huib Jongeneel en tot zijn recente 
overlijden ook Daan Burghoorn. Eén 
van de uitgaven waar zij ieder jaar 
weer veel werk aan hebben is de ver-
zending van het Evangelisch-Luthers 
Dagboek. Een drukke tijd, maar de 
vrijwilligers doen het graag. Het 
mooiste is nu, dat men ook alle 
soorten boekwerken per internet kan 
bestellen. Dat kan op elk moment! 
De lijst met ongeveer vierhonderd 
boeken staat op de website en men 
kan zo snel (als de besteller wil) het 
boek opsturen. De rekening en de 
portokosten worden meteen afgespro-
ken en bijgeleverd. Kijk maar eens 
uitgebreid op: www.boekwinkeltjes.nl 
(Luthers Antiquar), www.slub.nl.

Marianne van der Meij-Seinstra

Voor informatie en bestellingen: 
SLUB, Lutherse Burgwal 7, 
2512 CB ’s Gravenhage, 
telefoon: (070) 364 80 94, 
e-mail-adres: slubdenhaag@hetnet.nl.

Huib Jongeneel (l) en Hans Bas Val, werkers in de wijngaard van de SLUB



kriskraskort
In het noorden van ons land viel veel 
sneeuw deze winter, vaak nog wat 
meer sneeuw dan in het westen en in 
het zuiden. Dit zorgde er voor dat er 
hier en daar kerkdiensten afgelast 
moesten worden, zoals in LEEUWAR-
DEN en in PEKELA/WINSCHOTEN.  
In Leeuwarden was het op een 
bepaald moment niet mogelijk voor 
de dienstdoende predikant de kerk te 
bereiken. Een echtpaar dat vaak 
kostersdiensten vervult ging ter kerke 
om eventuele kerkgangers die de barre 
tocht toch waagden op te vangen met 
een kop koffie. De sneeuw voor de 
kerkdeur bleek zo ongeveer een halve 
meter hoog te liggen. Eén kerkganger, 
en bepaald niet de jongste, had 
sneeuw en kou getrotseerd. Deze kerk-
ganger meldde in De Friese Lutheraan 
dat die weersomstandigheden soms 
ook een positieve uitwerking kunnen 
hebben. Hij keerde met zijn fiets 
huiswaarts langs de bandensporen in 
de sneeuw en met ijs op de weg. Van 
de andere kant kwam hem een vrouw 
met rollator tegemoet en bij die ont-
moeting ontstond zomaar een gesprek 
over het leed van de sneeuw maar 
ook over de mooie beelden die zulk 
weer oplevert. De tweede keer dat de 
dienst niet door kon gaan kwam er 
verder niemand opdagen en moesten 
de koffiezetters de koffie alleen 
opdrinken.

STADSKANAAL meldt niets over 
afgelasten. Wel dat er heel veel 
sneeuw lag maar dat men met kerst 
toch met een mooie groep mensen 
was. Er is veel gezongen, er zijn 
gedichten voorgelezen, het kerstspel 
werd wat aangepast en er is een mooi 
verhaal voorgelezen. Besloten werd 
met een eenvoudige broodmaaltijd. 

Ook in ALKMAAR winterse taferelen 
en intensieve dagen zo rondom kerst 
en jaarwisseling. Niet alleen voor 
dominees maar soms ook voor hen 
die hen nastaan. Zo sliepen de domi-
nee en haar partner in de kerstnacht 
op meegebrachte matrassen in de 
consistoriekamer. Die periode ligt 
echter achter ons en met het naderen 
van Pasen en het ingaan van de 
40-dagen tijd veel bijzondere muzi-

gebouwen zouden in aanmerking 
kunnen komen en vanaf nu kan er 
ook gezamenlijk gekerkt worden. De 
Taborkerk is nog niet bij deze fusie 
betrokken maar zou zich later alsnog 
aan kunnen sluiten bij de fusie. 
Uiteraard zijn er nog veel zaken waar 
een oplossing voor gezocht en 
gevonden moet worden zoals de bele-
ving van de liturgie en ook de rol 
van de organisten is nog wel een 
knelpunt. Een aantal zaken is nog 
helemaal niet aan de orde gekomen. 
Aan het slot van de avond was er 
gelegenheid vragen te stellen en van 
deze gelegenheid werd ruimschoots 
gebruik gemaakt. 

kale evenementen in luthers Neder-
land en zo ook in Alkmaar. Op 
14 maart, zondag Laetare was daar 
na de dienst muziek van Philip Tele-
mann. Een concert met solozang, 
muziek van blokfluit en traverso. Een 
week later werd in de kerk door 
gemeenteleden een muzikale eenakter,  
‘Maarten Luther en Katharina van 
Bora’, opgevoerd.  

In GOUDA wordt in april een concert 
gegeven worden met kristallen schalen 
als instrumenten. De akoestiek van de 
St. Joostkapel leent zich bij uitstek 
hiervoor. Het concert is vrijwel uniek 
omdat maar ongeveer dertig musici 
in de wereld deze techniek beoefenen.  

In het gemeenteblad van EDE valt 
een verslag te lezen van de stand van 
zaken op het gebied van samenwer-
king tussen de lutherse gemeente, de 
gereformeerde Noorderwijkgemeente 
en de hervormde Taborkerkgemeente 
zoals dat op een onlangs gehouden 
gemeenteavond aan de orde is 
geweest. De opkomst op deze avond 
was groot, het zijn ook belangrijke 
zaken voor de gemeenteleden.  Het 
overleg tussen deze gemeenten loopt 
al enige tijd. Nu ligt een voorstel ter 
tafel wat name de verhouding tussen 
de lutherse en de Noorderwijk-
gemeente behelst. De punten in het 
voorstel zijn: een fusie sluiten tussen 
deze twee gemeenten en de mogelijk-
heid op termijn gezamenlijk een 
predikant te beroepen. Beide kerk-

Interieur Lutherse kerk Alkmaar 
(foto: Herman Lambrechts)

Lutherse kerk Ede 
(foto: Tjally Everaarts-Bilyam)

In BREDA wordt vanaf begin dit jaar 
niet meer wekelijks een kerkdienst 
gehouden maar om de veertien 
dagen. De maatregel is genomen in 
overeenstemming met de enquête die 
vorig jaar gehouden is en waarin de 
meerderheid van de gemeente heeft 
aangegeven dat men twee keer per 
maand een dienst voldoende vindt. 
Aan het eind van dit jaar zal de 
maatregel geëvalueerd worden en 
indien nodig bijgesteld. In de loop 
van dit jaar zal ook een fusie met de 
protestante gemeente ter plaatse 
besproken worden, waarbij de 
lutherse gemeente als wijkgemeente 
van bijzondere aard verder zal gaan. 
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In AMERSFOORT verschijnt na het 
samengaan van tien protestantse 
gemeenten, waaronder de lutherse, 
voor alle betrokkenen bij de lutherse 
kerk een maandbrief, maandelijks 
wordt ook een dienst gehouden in de 
lutherse kerk. Voor de protestantse 
kerken tezamen is er het blad Drie-
luik waarin ook de lutherse gemeen-
schap een plaats heeft. Op zaterdag 
20 maart was er in de kerk aan de 
Langestraat een bijzonder concert, 
uitgevoerd werd het Stabat Mater 
van Pergolesi, twee solisten werden 
begeleid aan het orgel. Op zondag 
21 maart werd na de dienst een 
lutherse activiteit georganiseerd 
onder de titel ‘Zwaan schuif aan’. Bij 
de laatste gemeenteavond heeft een 
aantal aanwezigen de wens uitge-
sproken gesprekssamenkomsten te 
houden over een luthers onderwerp, 
afgezien van de inhoud van zo’n 
gesprek is het in ieder geval ook een 
gelegenheid elkaar wat uitgebreider 
te ontmoeten. 

Op 5 maart verzorgde het koor Psal-
lite een concert in PURMEREND. 
De naam Psallite betekent letterlijk 
‘psalmzingt’ en die naam zegt bijna 
alles over dit kamerkoor, het gaat 
echter niet alleen om psalmen maar 
om kerkmuziek in de breedste zin 
van het woord. Het koor bestaat sinds 
1993 en het repertoire omvat muziek 
van de 16e tot de 20e eeuw, uiteen-
lopend van vierstemmige zettingen 
van Goudimel en cantates van Buxte-
hude tot romantische motetten en 
eigentijdse liturgische stukken. Het 
concert werd georganiseerd door de 
werkgroep Muziek in de Kerk. Voor 
het merendeel wordt a capella gezon-
gen maar wordt waar nodig met 
orgelmuziek begeleid. Ook stonden 
enkele instrumentale intermezzi op 
het programma.

De gemeente DEN HAAG kent sinds 
begin januari een ‘buurtkamer’. Aan 
de achterkant van de kerk, aan de 
Boekhorststraat is op dinsdagmiddag 
ruimte voor ontmoeting en gesprek 
en is er ruimte voor verhaal. Deze 
nieuwe activiteit is door de diaconie 
samen met vrijwilligers en één van 

de predikanten op poten gezet. Naast 
het genoemde is er ook steeds infor-
matie voorhanden die te maken heeft 
met van alles inzake godsdienst, 
levensbeschouwing en samenleving. 
Er wordt gewerkt met maandthema’s. 
De buurtkamer wil een aanvulling 
zijn op de kerkelijke presentie en de 
diaconale activiteiten die al bestaan 
in het centrum van Den Haag. De 
middagen beginnen om 13 uur en om 
17 uur gaat de deur dicht. De thema’s 
voor de eerste drie manden van dit 
jaar waren: Pijn, De Maaltijd en Wie 
is Jezus.

burg niet. De laatste tijd, we spreken 
dan over de eerste maanden van dit 
jaar, waren het er net meer dan twee 
of drie maar niet veel meer. Men 
heeft daar toen in een halve kring om 
de tafel gezeten en een soms wat 
ingekorte dienst gevierd. Er ontstaat 
dan een heel persoonlijke sfeer, je 
kent elkaar, je kijkt elkaar aan en in 
plaats van een preek kan er ook een 
gesprek tot stand komen. Maar voor 
de toekomst biedt het misschien niet 
genoeg perspectief. Het kost heel wat 
om de zaak ‘draaiend’ te houden. De 
vraag ‘hoe ga je dan verder’ roept 
veel vragen op waarvoor geen pas-
klare antwoorden op de plank liggen. 

In AMSTERDAM worden verdeeld 
over dit jaar vier diensten gehouden 
rondom de vraag ‘De hemel aan 
scherven?’ De beelden die we van de 
hemel hebben zijn de laatste jaren 
sterk veranderd. Niet iedereen is 
overtuigd van het elkaar weerzien in 
de hemel na onze dood. Toch blijkt 
dat 70% van de Nederlanders gelooft 
in een leven na de dood, zelfs 30% 
van de buitenkerkelijken doet dat. 
Mensen geven er ook een heel per-
soonlijke betekenis aan. De hemel als 
vaderhuis, land van licht, het paradijs 
zijn beelden die mensen koesteren. 
De thema’s zijn: De hemel als zinge-
ving voor het dagelijkse leven; De 
beleving van de hemel op aarde is 
vlakbij; Hebben we wel een nieuwe 
hemel nodig als we de oude nog niet 
eens kunnen plaatsen en Hoe zijn 
onze hemelmanieren. De diensten 
worden gehouden in de Oude Kerk 
aan het Spui op 28-02, 11-4, 18-07 
en 14-11.

Tjally Everaarts-Bilyam

Haagse lutherse kerk
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In LEIDEN gaat de Leidse Lutheraan 
op in een gezamenlijk blad van de 
Protestantse gemeenten in de stad. 
Een mooie uitgave in hetzelfde 
formaat als Elkkwartaal en in het 
eerste nummer zijn twee pagina’s 
gereserveerd voor de Lutheranen. 
Deze uitgave maakt het ook mogelijk 
dat foto’s mooi afgedrukt kunnen wor-
den hetgeen de tekst uiteraard op een 
goede manier verlevendigt. Het blad 
zal acht maal per jaar verschijnen. 

Het Zwaentje in MIDDELBURG sneed 
het volgende thema aan: Hoeveel 
mensen zijn er nodig om een eredienst 
te vieren. In de bijbel komt dat een 
keer of wat aan de orde, de zgn. 
‘minjan’, minimaal tien mensen die 
nodig zijn voor een volledige gebeds-
dienst of  ‘waar 2 of 3 mensen in 
mijn naam samen zijn, ben ik in hun 
midden’, zoals Jezus zegt. Het kerk-
bezoek neemt in de meeste gemeenten 
niet spectaculair toe en ook in Middel-
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amen beschikken ze over vijf, 
niet de minste, kerkgebouwen; 
de hervormde en gerefor-

meerde gemeenten bogen op een 
aanzienlijk ledenaantal; de luthera-
nen zijn de kleinste (ruim honderd 
leden) maar niet onvermogend. Er is 
vermogen, er is menskracht en… er is 
zorg over de toekomst. ‘Als het moet 
kunnen we het nog wel wat jaartjes 
zo volhouden’, zegt kerkenraadvoor-
zitter Henk Lauritsen, ‘maar dat is 
niet wat we willen.’ 

Vertrouwen als basis
Toen in 2008 de intentie tot fuseren 
werd uitgesproken verkende een ELG 
onderzoekscommissie de mogelijkhe-
den en de mitsen en maren. Net als 
elders bij vergelijkbare trajecten had-
den de Tielse lutheranen bedenkingen 
bij een dreigend verlies van zelfstan-
digheid; ‘we hebben het toch goed 
zo?’ Henk Lauritsen noemt dat wat 
kort door de bocht, want samengaan 
is volgens hem niet synoniem aan 
‘identiteit opgeven’.
De fusieoptie wordt breed ondersteund. 
Wel is er nog verdeeldheid, of liever: 

Tiel: fuseren, het lijkt wel een huwelijk

S

Hervormd, gereformeerd en evange
lischluthers Tiel denkt en praat al 
twintig jaar over mogelijkheden tot 
samenwerken en verenigen. Aanvanke
lijk schoot het niet zo op in het Samen
opWegproces. Sinds mei 2005 staat 
dat gesprek in het kader van de Protes
tantse Kerk in federatief verband. De 
wil is er, over het tempo is onenigheid. 
Men is verdeeld over de uiteindelijke 
invulling. Waarbij de vraag speelt: moet 
je het daar perse over eens zijn vóór de 
handtekeningen worden gezet, of kan 
het ook andersom?   

onduidelijkheid, over zaken als ‘eigen’ 
gebouw, ‘eigen’ predikant, ‘ eigen’ 
bezit en vermogen waarover de kaar-
ten nog niet openlijk zijn geschud. 
‘Het is de vraag of je dat in die volg-
orde moet willen’, zegt Detlef Bohl-
ken, predikant van de ELG Tiel. ‘Je 
kunt natuurlijk nu gaan onderhande-
len over dergelijke zaken, maar het 
kan ook andersom.’ Als sterk punt 
noemt hij de jarenlange samenwer-
king in federatief -, en eerder in 
SoW-verband. ‘Daardoor is het 
onderlinge vertrouwen zó groot dat 
de fusie zelf de beste manier is om 
die zaken te bespreken.’ 
Het is nu de bedoeling te beslissen op 
basis van dat vertrouwen en vervol-
gens afspraken te maken. Belangrijk 
daarbij is wat minimaal nodig is voor 
een gemeente. De een heeft meer 
vermogen, de ander meer mens-
kracht- hoe breng je dat samen. 
Daarom, vindt Bohlken, moeten de 
onderhandelingen minder zijn gericht 
op eisen dan op behoeftes. Want als 
je meteen gaat eisen ben je snel uit 
onderhandeld.
In het voorbereidingstraject werd de 
metafoor van het huwelijk gebruikt: 
je hebt de oprechte intentie met 
elkaar verder te gaan, graag zelfs, 
maar je kunt niet alles aftimmeren. 
Samen door het leven is bovenal ook 
een keus gestoeld op vertrouwen in 
elkáár. Bovendien neem je besluiten 
op een andere manier dan alleen, in 
respect voor elkaars traditie, waarden 
en behoeften.

Zinvol en werkbaar
Januari 2011 geldt als streefdatum. De 
drie partners zullen de fusie ingaan 
met de situatie van nu, met de lusten 
en lasten. De fusie biedt dan kans om 
dingen zinvol en werkbaar op te los-
sen. Vanuit de federatiekerkenraad 
heeft een stuurgroep met vertegen-
woordiging uit alle wijken, het kerkor-
delijk basisdocument heeft opgesteld. 
Mogelijk komt er eerst een overgangs-
regeling. De nieuwe koers wordt voor-
bereid door een beleidsgroep die met 
een voorstel moet komen waarmee 
elke wijkgemeente apart moet instem-
men. Ook de gemeente zal weer en 
nog uitvoerig gehoord worden.

De lutherse Caecilea-kapel zal niet 
gauw ‘sneuvelen’. De kapel heeft een 
centrale functie bij allerlei vieringen, 
zoals de vespers, de stille week, 
huwelijk en uitvaart, gezamenlijke 
diensten, concerten en wordt door 
heel Tiel gewaardeerd. 

Samenwerking met behoud van 
het ‘lutherse’ 
Een ander knelpunt is het behoud 
van de ‘eigen’ dominee. Dat de zestig 
procent waarover de evangelisch-
lutherse gemeente nu beschikt op 
langere termijn niet hanteerbaar is, 
lijkt duidelijk. Persé een lutherse pre-
dikant is niet nodig, denkt Detlef 
Bohlken. ‘De protestantse gemeente 
als geheel draagt verantwoordelijk-
heid voor de lutherse identiteit’. In de 
overeenkomst zal al het lutherse 
apart zijn benoemd en opgenomen 
met omschrijving van alle behoeften 
en wensen rond onder meer lutherse 
diensten en pastorale zorg. De luthe-
ranen kunnen altijd nog een eigen 
huisgemeente vormen- ook zo kan 
worden gevierd, maar men hoeft niet 
langer te voldoen aan dezelfde kerk-
ordelijke eisen als een gewone 
gemeente. 
‘Niets is nog besloten’, benadrukt 
Henk Lauritsen. De kerkenraad is 
positief maar kijkt ook reëel naar de 
mogelijkheid van het niet slagen van 
de onderhandelingen.
Wat er ook gebeurt, zonder structu-
rele samenwerking zal het moeilijk 
worden, aldus Detlef Bohlken. Juist 
na een fusie is ook lutherse regionale 
ondersteuning hard nodig. 

Alma Evenhuis

Henk Lauritsen.

Interieur Caecilia kapel.



et aftasten tot samenwerking 
tussen protestantse kerken in 
Doesburg en omgeving 

(Angerlo) begon in 2005 en resul-
teerde in 2008 in de protestantse 
gemeente Angerlo/Doesburg. In het 
najaar van dat jaar begonnen 
gesprekken om ook de ELG Doesburg 
te laten fuseren met de protestantse 
gemeente. De belangrijkste punten 
van discussie waren: de samenstel-
ling van de gemeenschappelijke ker-
kenraad en de vacatures in de 

Afscheid Ruud Bloemendal

ELG Doesburg 1794  - 2010

H

Een fusie tussen de evangelisch
lutherse gemeente Doesburg en de 
protestantse gemeente Angerlo/Does
burg is zeer aanstaande. In april zal de 
laatste dienst, tevens afscheidsdienst 
van dominee WedermeijerHoldt, in 
de lutherse kerk zijn. 

Ruud Bloemendal nam in november 
afscheid als pastoraal werker van de 
evangelisch-lutherse gemeente Apel-
doorn. Tien jaar lang heeft Bloemen-
dal zijn werk onbezoldigd gedaan. Al 
die jaren was de ELG Apeldoorn 
vacant, mede door de grote inzet van 
Bloemendal heeft de gemeente 
gemeente kunnen blijven. Sinds 
augustus vorig jaar is Louisa Vos 
predikant van Apeldoorn. Ruud Bloe-
mendal blijft als gemeentelid bij de 
ELG Apeldoorn betrokken.

lutherse raad; de bezetting en de 
bezoldiging van de predikantsplaat-
sen; het onderhoud van drie monu-
mentale kerkgebouwen; het bezoek 
van de gemeenteleden aan de dien-
sten en het zekerstellen van een 
gezonde financiële toekomst voor de 
gefuseerde protestantse gemeente 
Doesburg.

Verkoop kerkgebouw
Het werd duidelijk dat, met name de 
financiële problemen met betrekking 
tot de bekostiging van de predikanten 
en het onderhoud van de kerkgebou-
wen, zonder externe hulp moeilijk 
opgelost konden worden. De lutherse 
kerk, de Gasthuiskerk/Antoniuskapel, 
was in 1971 gekocht van de Gestich-
ten van Weldadigheid te Doesburg 
voor het symbolische bedrag van een 
gulden. In de acte was een clausule 

opgenomen dat bij een eventuele 
verkoop van de kerk deze als eerste 
aan genoemde Gestichten moest wor-
den aangeboden. Dit is in de loop 
van 2009  gebeurd. Na de vereiste 
toestemming van zowel de Evange-
lisch Lutherse Synode als de classis 
Doetinchem is de kerk op 1 december 
2009 verkocht. 
De lutherse predikant, ds. K.M.T. 
Wedemeijer–Holdt, is per 1 april 2010 
met emeritaat. Haar afscheid was 
meteen de laatste lutherse dienst in 
de Gasthuiskerk. De fusie van de ELG 
Doesburg met de andere, reeds gefu-
seerde, gemeenten Angerlo/Doesburg 
zal, naar verwacht, spoedig plaats-
vinden.

Praxedis Bouwman, op basis van 
informatie van K.B. Henneke, 
kerkrentmeester 
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Opmerkingen over het 
vorige nummer van 
ElkKwartaal:

In ‘kriskraskort’ (ElkKwartaal dec. 
‘09) staat dat de lutheranen in 
Bodegraven zijn gefedereerd met 
de gereformeerde kerk aldaar. Dat 
is niet geheel juist. De Hervormde 
Wijkgemeente-III (midden-ortho-
dox) maakt ook deel uit van de 
federatie.
In ‘Actie 1+’ staat in datzelfde 
nummer onder het kopje ‘Minder 
kolen’ dat kooldioxide als lucht-
vervuiling vijfenzestig procent van 
de ziekten van vrouwen en kinde-
ren veroorzaakt. Dat lijkt mij een 
misverstand: koolzuurgas wordt 
ook uitgeademd en in frisdranken 
gebruikt, en is niet direct schade-
lijk voor mensen. Met dank aan 
Glenn Crisson.
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at ‘netwerken’ heel belangrijk 
is, kwam aan de orde in de 
bijdrages die de vrouwen uit 

verschillende landen in Europa gaven. 
De Italiaanse Malvina Brinatti sprak 
over de wijze waarop haar vrouwen-
netwerk de contacten met de vijftien 
lutherse gemeenten in Italië onder-
houdt en dan met name met de vrou-
wengroepen. Naast netwerken staat 
toerustingswerk hoog op de agenda. 
Met gebruikmaking van de vaardig-
heden die de vrouwen ontwikkelen, 
worden ze gestimuleerd om verant-
woordelijkheid te dragen in hun plaat-
selijke gemeenten en zich in te zetten 
voor gelijke rechten van mannen en 
vrouwen. Behalve de trainingen vinden 
er in bijna iedere gemeente zogeheten 
‘vrouwenontbijten’ plaats, waar 
behalve voedsel voor het lichaam ook 
voedsel voor de geest wordt aange-
boden in de vorm van thematische 
lezingen. Deze bijeenkomsten staan 
ook open voor de mannelijke ge -
meente leden en ‘mensen van buiten’. 
Monika Meyer uit Oostenrijk vertelde 
over de spiritualiteit en inclusieve 
helende liturgie zoals zij die beleeft na 
een pelgrimstocht naar het eiland Iona. 
Vanuit het klooster is een moderne 
christelijke gemeenschap van mannen 
en vrouwen ontstaan die nieuwe 
wegen zoeken om het Evangelie in de 
wereld van vandaag te leven. Geloof 
en het leven van alledag zijn onlos-
makelijk verbonden. Deze inspiratie 

West-Europese lutherse vrouwen 
geschokt door verbod vrouwenordinatie 

D

vanuit de Ionabeweging is onder meer 
‘brood’ voor de Oostenrijkse lutherse 
minderheidskerk.
Een ander verhaal kwam van Ursula 
Kress die aangesteld is binnen het 
vrouwenreferaat van de Landeskirche 
in Württemberg om te werken aan 
‘empowerment’ van vrouwengroepen 
en het onderhouden van vrouwennet-
werken. Haar bureau is bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe leiding- en 
rolmodellen voor vrouwen. Door het 
vrouwenstudie- en toerustingscentrum 
dat door de synode is opgericht wordt 
geïnvesteerd in trainingen die ten doel 
hebben te leiden tot ‘meer gerechtig-
heid in de verhoudingen tussen man-
nen en vrouwen’.

Verbod op vrouwenordinatie
Aangrijpend was de rapportage van 
Vija Klive uit Letland. Zij is presidente 
van het Convent van Vrouwelijke The-
ologen in haar land. De lutherse kerk in 
Letland begon met vrouwenordinatie in 
1975, maar stopte in 1993, op last van 
aartsbisschop Vanags. Vrouwenordina-
tie zou in strijd zijn met de Heilige 
Schrift. Drie geordineerde vrouwen die 
nog werkzaam waren binnen de kerk 
werd toegestaan hun werk voort te 
zetten. Nu is besloten de kerkorde 
zodanig te wijzigen dat er een algeheel 
verbod op vrouwenordinatie komt. 
Er worden gevaarlijke en bezwarende 
uitspraken gedaan, overigens ook ten 
aanzien van homoseksualiteit. 
Vanuit het internationale vrouwennet-
werk worden de vrouwelijke theologen 
èn de homosexuele en lesbische gelo-
vigen in Letland al jaren ondersteund 
en zal er - met inschakeling van de 
kerkleiding van de diverse lidkerken - 
actie ondernomen worden richting de 
Letlandse bisschoppen. 

Toekomst vrouwen West Europa
De Nederlandse dominee Cornelia 
Hübner is na twee perioden van drie 
jaar aftredend als regiocoördinator 
voor Westeuropa, er is helaas geen 
opvolgster bereid gevonden. Deze 
moet komen uit de kring van de 
contactvrouwen van de aangesloten 

lidkerken. Na lang heen en weer 
gepraat wordt er - om het werk door te 
laten gaan - een ad hoc-commissie 
ingesteld bestaande uit één Engelse, 
één Nederlandse en drie Duitse (van 
verschillende Landeskirchen) contact-
vrouwen. Cornelia Hübner is bereid tot 
de assemblee deze commissie als men-
tor te begeleiden. De commissie zal 
onder meer het tot nu toe gevoerde 
beleid en de daarmee samenhangende 
opdracht evalueren, meewerken aan de 
voorbereidingen voor het vrouwenpro-
gramma tijdens de LWF-assemblee en 
de WICAS-Europaconferentie in Hon-
garije in november dit jaar. Uit deze 
commissie zal een voordracht komen 
voor een volgende regiocoördinator. 
Het is helder dat het werk dat Cornelia 
Hübner gedurende zes jaar verricht 
heeft eigenlijk geen vrijwilligersbaan 
kan zijn. De huidige functiebeschrij-
ving en functie-eisen corresponderen 
in het geheel niet met de tijd die 
ervoor gevraagd wordt èn het beschik-
bare budget. 

Coby Aartsen-Kraaijpoel         

Het voorgenomen algehele verbod op 
vrouwenordinatie in Letland was voor 
de deelnemers aan een West Europese 
vrouwenconferentie in het voorveld 
van de 11e assemblee van de Lutherse 
Wereldfederatie de meest aangrijpende 
ervaring die werd gedeeld. Vrouwen 
uit Zweden, Duitsland, Engeland, 
Italië, Oostenrijk, Letland, Hongarije 
en Nederland bogen zich afgelopen 
november op kasteel Hoekelum over 
het thema ‘geef ons heden ons dage
lijks brood’ in relatie tot wat vrouwen 
in WestEuropa ‘voedt’, en over de 
bron van ‘kracht’ en ‘bemoediging’. 

West-Europese lutherse vrouwen bijeen 
op Hoekelum. In het midden achter staat 
Elaine Neuenfeldt, de secretaris van de 
Women Desk van de Lutherse Wereld-
federatie; links voor Cornelia Hübner, 
de aftredende West-Europa coördinator.



aniël Burghoorn werd geboren 
op 17 mei 1940 in Delft. Door 
zijn ouders werd hij meegeno-

men naar de lutherse kerk. Dat zou 
zijn leven bepalen. Hij hield van de 
kerk en boven alles van haar verhaal. 
De barmhartige Samaritaan sprak hem 
in het bijzonder aan. Daan zou zich 
steeds afvragen wie zijn naaste was. 
Zijn sociale inslag zou de rode draad 
door zijn leven worden. Toch begon 
hij zijn beroepsleven met een techni-
sche opleiding tot instrumentmaker.
Al gauw kwam hij echter terecht in de 
vakzaak voor klassieke muziek. Hier 
kwam zijn sociale kant tot volle recht. 
Tot ver in de omtrek van Delft stond 
hij bekend als een betrokken verkoper 
met oor voor de klanten en met een 
fenomenale muziekkennis. Daan was 
een kenner en bewonderaar van ver-
schillende muziekstijlen. Toen hij zijn 
werk in de muziek door omstandig-
heden moest beëindigen, werd hij 
actief voor de stichting slachtofferhulp. 
Hij moest daarmee echter stoppen toen 
hij koster werd in de lutherse gemeente 

Daniël Burghoorn 1940-2009
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Daan Burghoorn werd een bekende 
in luthers Nederland door zijn werk 
voor de Lutherse Lekenopleiding, 
maar meer nog door zijn werk voor 
de SLUB, de lutherse uitgeverij en 
boekhandel. Tijdens alle landelijke 
activiteiten en tijdens alle synodebij
eenkomst was hij aanwezig met een 
stand vol boeken.

Den Haag. 
Het ambt van koster stond hem op het 
lijf geschreven. Zijn technische inslag 
en zijn sociale inslag kwamen beide 
tot hun recht. Zijn liefde voor de 
muziek paste uitstekend bij de zorg 
voor het monumentale Bätz-orgel 
waar hij zich in Den Haag mee bezig 
hield. De kerk was Daan’s tweede huis. 
Het moest er goed uit zien. Maar hij 
wist ook op de juiste tijd het werk uit 
handen te laten vallen als iemand zijn 
of haar hart bij hem wilde luchten. 
Daan had altijd tijd. En dat was knap 
want de kostersbaan vroeg veel van 
hem, naast het gewone werk was er 
veel verhuur. 
Ondertussen begon hij aan de Lutherse 
Lekenopleiding. Daan zocht de verdie-
ping. Het kosterschap was echt een 
ambt, een roeping die hij niet lichtvaar-
dig nam. Nadat hij de lekenopleiding 
had voltooid, ging hij door als secretaris 
van de lekenopleiding. Ook hier toonde 
hij zijn betrokkenheid met mensen. Hij 
onderhield de contacten met docenten 
en cursisten, maakte roosters, loste 
conflicten op en verzorgde de post. Met 
de komst van de Protestantse Kerk hield 
de Lekenopleiding op. 
De SLUB kwam in beeld. In het grote 
centrum van de Protestantse Kerk in 
Utrecht was geen ruimte voor de 
kleine SLUB. Toen Daan gevraagd 
werd de SLUB te gaan runnen, 
aarzelde hij geen ogenblik. Met ver-
schillende andere vrijwilligers uit de 
lutherse gemeente Den Haag maakte 

hij de SLUB tot een bloeiende onder-
neming. Alleen al de verzending van 
de dagboeken ieder jaar was een heel 
werk, waar Daan zijn hand niet voor 
omdraaide. Na zijn pensionering als 
koster bleef hij actief in de SLUB en 
ander vrijwilligerswerk. Het zal nie-
mand verbazen dat hij voorzitter werd 
van het orgelcomité. Daar zette hij 
zich met vele anderen in voor de 
restauratie van het orgel. 

In het voorjaar van 2009 kwam de 
boodschap dat hij kanker had als een 
donderslag bij heldere hemel. Tot het 
uiterste heeft hij gevochten om nog van 
het leven te maken wat er van te maken 
viel. Toen het einde naderde legde hij 
zich erbij neer. Hij vertrouwde op God. 
In Zijn handen voelde hij zich wel 
bewaard. Vol blijdschap keek hij om dat 
hij niet alleen de naaste was geweest 
maar dat zo velen ook voor hem en zijn 
vrouw, Irene, een naaste waren gewor-
den. In de vroege morgen van 5 decem-
ber 2009 sliep hij vredig in.

Trinette Verhoeven

Ontmoetingsdag Vrienden van Hoekelum
Op zaterdag 8 mei a.s. wordt weer 
een Ontmoetingsdag van de Vrienden 
van Hoekelum gehouden, voorname-
lijk in het koetshuis van kasteel 
Hoekelum bij Bennekom. Deze dag is 
in eerste instantie bestemd voor de 
donateurs van de Vrienden-Stichting. 
Zij ontvangen nog een aparte uit-
nodiging. Maar ook andere belang-
stellenden zijn van harte welkom; zij 
moeten zich voor 1 mei aanmelden 

bij secretaris H. van Scherrenburg, 
Klingelbeek 31, 6715 HK Ede, 
tel.: (0318) 63 28 87 of e-mail: 
vriendenvanhoekelum@upcmail.nl. 
Van 10.00 tot 10.30 uur ontvangst; 
daarna volgt een gevarieerd pro-
gramma. Henk van Ee vertelt over 
zijn ervaringen als beheerder van het 
kasteel, we kunnen een boswandeling 
maken, er komt muziek, een gepen-
sioneerd medewerker van Stichting 

Geldersch Landschap komt over het 
landgoed vertellen, er is een uitge-
breide lunch, we gaan met z’n allen 
op de foto en er komt een power-
point-presentatie van kasteel en 
landgoed. De bijeenkomst eindigt 
omstreeks 16.00 uur.
De deelnemersprijs is per persoon 
€ 15 voor donateurs en hun introdu-
cés en voor andere belangstellenden 
€ 18, te betalen bij aankomst.
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s. Ton Zevenbergen is in Chris-
tus ontslapen op Eerste Kerst-
dag, vrijdag 25 december 2009. 

Hij werd 70 jaar. Als predikant stond 
hij in de Hervormde Gemeenten van 
Steenwijkerwold, ’s-Gravenhage en 
Vlaardingen. Daarna was hij scriba 
van de Provinciale Kerkvergadering 
(PKV) van Zuid-Holland in de Neder-
landse Hervormde Kerk. Vervolgens 
diende hij vanaf 2002 de Evangelisch-
Lutherse Gemeente in Schiedam. Met 
liefde zette hij zich in om de Luthera-
nen in Schiedam hun weg te laten 
vinden in het plaatselijke eenwordings-
proces. Ton was kerkelijk breed 
georiënteerd, gedreven door harte-
lijke liefde voor zijn Heer, voor Gods 
mensen en voor de kerk in de volle 
breedte. 
Ton mag getypeerd worden als theo-
loog van het Woord. Hij geloofde in 

Ton Zevenbergen 1939-2009
D de kracht van het Woord, dat elke 

zondag in het midden van de 
vierende gemeente gediend wordt. 
Steeds sprak hij mensen aan op dat 
Woord in de overtuiging, dat er altijd 
een weg naar de toekomst open ligt, 
als wij op dat Woord, dat mens 
geworden is in Jezus Christus, ons 
laten aanspreken. Dienstbaar aan dat 
Woord deed hij in alle bescheidenheid 
getuigend, bemiddelend en verzoenend 
zijn werk. Hij had niets met machts-
woorden of met de vuist op tafel. 
Het was een genot hem de laatste 
jaren mee te maken als voorganger in 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
van Schiedam. Hij werkte er met 
zichtbaar plezier. Verbijsterd waren we 
toen we zijn dood moesten vernemen: 
op de morgen dat hij zou voorgaan 
in de lutherse gemeente te Schiedam 
in het vieren van de geboorte van 

Christus. Na een indrukwekkende 
dienst van dankbaarheid voor zijn 
leven, gehouden op woensdag 
30 december 2009 in het kerkelijk 
centrum Holy te Vlaardingen, is Ton 
begraven. Centraal stond in deze 
dienst de tekst Romeinen 8:31-39, 
die eindigt met de woorden: ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, 
heden noch toekomst, hoogte noch 
diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God, die Hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze 
Heer’. Wij leven mee met zijn vrouw 
Jet en de kinderen en kleinkinderen.

André Wijting, predikant 
Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Gorinchem

Luthersekerkhaarlem.nl wint gouden 
Webfish Award
Luthersekerkhaarlem.nl heeft tijdens 
de beurs Kerk en Gemeente in de 
Utrechtse Jaarbeurs (maart) de gouden 
webfish award in de wacht gesleept 
door uitverkozen te worden als beste 
website uit zeventig inzendingen in 
de categorie ‘gemeenten en parochies’. 
In de categorie ‘overige christelijke 
websites’ won Domineeworden.nl de 
trofee.  
De website van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente Haarlem-Beverwijk 
straalt volgens de jury ‘enthousiasme, 
menselijkheid en betrokkenheid uit. 
De site maakt nieuwsgierig naar de 
kerk die erachter schuil gaat’. De site 
heeft een duidelijk eigen karakter, 
met feestelijke foto’s en, volgens de 
jury: ‘er zijn zowaar mensen in 
beeld!..De site is in staat zowel 
jongeren als ouderen aan te spreken 
en is in dat opzicht bijna uniek te 
noemen.’ De kerk zegt zelf over deze 
site het volgende: ‘Onze website is 
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onze ‘digitale tafel’, een open plat-
form voor actuele activiteiten, opinie, 
geloofsvragen, waar (toevallige) 
bezoekers zicht krijgen op wat ons 
als christelijke gemeenschap bezig-
houdt. En bezielt. Wie wil mag aan-
schuiven en reageren, net zoals dat 
mogelijk was bij Maarten Luther. 
Aan tafel sprak hij met zijn vrienden, 
studenten en gasten over het geloof. 
Zo gaat het ook bij ons’. 
In deze categorie is de Zilveren Web-
fish Award toegekend aan de website 
van de Vrije Baptistengemeente Gro-
ningen, VBGroningen.nl. De geloofs-
gemeenschap OLV Tenhemelopne-
ming uit Joppe is de winnaar van de 
Bronzen Webfish Award 2010, met 
haar site RKKerkJoppe.nl.

Dominee.nl
Domineeworden.nl, de andere win-
naar, is een site van de Protestantse 
Kerk in Nederland en de Protestantse 

Theologische Universiteit, die jongeren 
enthousiast maakt voor het ambt van 
predikant.
Domineeworden.nl wint Gouden 
Webfishaward 2010. De Zilveren 
Webfish Award in deze categorie is 
voor Blikoponeindig.nl, een platform 
waar vanuit christelijk perspectief 
wordt meegekeken, meegepraat en 
meegedacht over de kwaliteit en 
boodschap van speelfilms. De Bronzen 
Webfish Award is gewonnen door 
NationaleSynode.nl. Deze site heeft 
als doelstelling het debat rondom de 
organisatie van de Nationale Synode 
en het gesprek hierover bij ‘gewone 
kerkgangers’ te stimuleren.

De Webfish Awards zijn een initiatief 
van de IKON en de Protestantse Kerk 
in Nederland. Ook de Raad van Kerken 
en de Stichting Leve de Kerk zijn bij 
de organisatie betrokken.
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‘Give, give us’, met tekst en muziek van Per Harling, is hét lied van de 11e assemblee van de Lutherse Wereldfederatie 
die in het Duitste Stuttgart plaatsvindt van 20-27 juli 2010. De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de LWF. 
Ook de Protestantse Kerk zal met een delegatie deelnemen aan deze vergadering waar in grote lijnen het beleid voor de 
komende jaren wordt uitgezet. 
In de aanloop naar de assemblee vinden wereldwijd zogeheten voor-assemblees plaats. Die van Europa, waar Nederland 
uiteraard onder valt, vond plaats in Bratislava, Slowakije. In een volgende ElkKwartaal vindt u meer over de Neder-
landse voorbereidingen. Ondertussen kunt u alvast zingen!

Voor meer informatie: www.lwf-assembly.org 


