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Ten geleide
‘In 1263 was er een Boheemse priester die niet geloofde in de transsubstantiatieleer (brood en wijn worden
lichaam en bloed van Christus bij de
viering van het Heilig Avondmaal).
Toen hij onderweg naar Rome was
om Sint Petrus bijstand in het geloof
te vragen, gebeurde er een wonder.
Uit de hostie die hij gebruikte tijdens
de mis druppelde bloed, zoveel dat
alles doordrenkt raakte. Paus Urbanus
IV, die er van hoorde, verordonneerde
dat het doordrenkte kleed naar
Orvieto gebracht moest worden. Zo’n
reliek moest een waardige plek krijgen om bewaard te worden. Op 13
november 1290 werd plechtig de
eerste steen gelegd voor de kathedraal van Orvieto; de bouw duurde
ongeveer drie eeuwen’, zo schreef
Elsa Aarsen toen ik haar vroeg om
wat te vertellen over de foto van de

voorpagina waarop een facet van de
kerk in Orvieto is te zien.
Het verhaal en foto combineert het
een en ander van de inhoud van deze
Elkkwartaal: in verschillende artikelen gaat het over het Avondmaal én,
zo rond Kerst, ook over de geboorte
van Christus. Dat laatste wordt uitgewerkt rondom ‘incarnatie’. Leest u
ook de belangrijkste punten van de
preek die de nieuwe secretaris-generaal van de LWF, Martin Junge, hield
ter gelegenheid van zijn installatie.
En er is meer.
Door verschillende oorzaken komt dit
nummer van Elkkwartaal wat later
uit dan zoals gepland voor Kerst. De
redactie wenst u desondanks genoeg
leestijd toe en een gezegend 2011.
Praxedis Bouwman

Kopij volgend nummer

Inleveren bij de redactie voor
23 februari 2011.

Adreswijzigingen of klachten
over bezorging

Als u lid bent van een evangelischlutherse gemeente: bij uw kerkenraad.
Als u alleen bent ingeschreven in het
landelijke lutherse ledenbestand óf als u
geen lutheraan bent: Synodesecretariaat,
Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht, e-mail:
synodesecretariaat@pkn.nl. Vermeld er
alstublieft duidelijk bij dat het om het
blad Elkkwartaal gaat.

Website

Dit nummer en vorige nummers
Elkkwartaal zijn te raadplegen op
www.pkn.nl. Klik vanaf de homepage
linksboven op Tijdschriften en daarna op
Elkkwartaal. Download daar de aflevering
die u zien wilt.
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Afdeling Communicatie en Fondsenwerving Protestantse Kerk in Nederland.

Grafische verzorging

Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf
Barneveld.

Bij de voorplaat

Beeldhouwwerk ‘De geboorte van
Christus’, gefotografeerd in Orvieto door
Elsa Aarsen-Schiering.
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Meditatie

Welke ster wil ik volgen
Wat brengt mij verder? Wie wijst mij de weg? Een vraag om even bij stil te staan. Is het meer een situatie, waarin mij
helder en scherp gezegd wordt wat ik moet doen? Een soort handelingsplan – toepasbaar op zoveel mogelijk situaties.
Of is het een situatie waarin ik zelf op zoek moet. Waarin ik zelf moet uitzoeken, wat de goede weg is. Het eerste is in
ieder geval makkelijker. Je maakt minder fouten en het gaat sneller. Maar als persoon kom je toch wel verder, wanneer
je een eigen weg moet vinden. Wanneer je zelf uit moet zoeken, waar het heen gaat.

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten
in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien
opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem
met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias
geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:
“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een
leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde
precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de
woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook
ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen
ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats
waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden
het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. (Matteüs 2:1-12)

W

elke ster wil ik volgen? Of wie is mijn leermeester, wat zijn mijn voorbeelden?
Midden in de donkere tijd van het jaar is er een
ster, die de weg wil wijzen. Hij is er maar even. Voor dit
moment. Misschien laat hij niet meer zien dan hoe het
zou kunnen zijn. Misschien blijft het bij die ene keer,
misschien zijn er andere momenten, waar ik zelf op zoek
ga. De kleinere stappen, waar niet ineens voor een dag de
hele kerstboom verlicht is, maar waar ik stap voor stap
meer ga zien – waar na een tijd van duisternis steeds
meer licht in de wereld komt.
Allen lijken dit kind in de kribbe te willen vinden. De herders allereerst. De gewone mensen van heel dichtbij. Maar
dan ook de magiërs, de wijzen, de denkers. Mensen die
dieper willen gaan, die er moeite voor willen doen. En tot
slot zelfs Herodes – maar die gaat niet zelf op pad. Hij
stuurt anderen. Met Herodes wordt het ingewikkeld. De
politiek komt om de hoek kijken. Platte machtverlangens.
Herodes wil het kind geen eer bewijzen, maar het doden.
Hij denkt aan zichzelf.
Bij het kind in de kribbe wordt de scheiding van Geesten
zichtbaar en voelbaar.
Dat was toen zo. Nu lijkt het tegenovergestelde aan de
orde. Het is geen risico meer om naar dit kind op zoek te
gaan. Maar onverschilligheid en desinteresse. Ja, de
mooie lichten, die blijven licht geven. En er zijn altijd wel
wat mooie motieven te vinden voor een kribbe, een lied
of een verhaal. En na kerst wordt alles – ja, ook het kind
– weer ingepakt en op zolder opgeborgen.
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Maar in werkelijkheid gaat het verhaal verder. Het wordt
juist spannend. Maar dat staat niet zo in de schijnwerpers.
Daar is het niet zo makkelijk om het kind te vinden.
De verhouding tussen wijsheid en macht wordt met kerst
centraal gesteld. En er komt een derde bij. Die zich wil
laten vinden. De gezocht wil worden. En die zich soms,
even, laat zien.
De wijzen uit de Oriënt – zij weten waar zij heen willen.
Zij hebben orient-atie.
De vraag om oriëntatie is van alle tijden. Al lijkt deze
vraag de laatste jaren steeds dringender te worden. Wellicht omdat steeds meer mensen in onze samenleving last
hebben van gebrek aan oriëntatie. Om je te kunnen oriënteren heb je bepaalde kennis nodig. Er gaat een leerproces
aan vooraf. Waar kun je je aan oriënteren? Wat voor criteria
heb je nodig? Waar liggen valkuilen? Als er geen waarden
voor je oriëntatie zijn – cijfermatige waarden voor je kompas
of ideële voor je levensweg – dan raak je de weg kwijt.
Zeker wanneer je anderen ontmoet, die wel degelijk een
oriëntatie lijken te hebben en deze ook stellig uitspreken.
Hoe kan ik mijn weg vinden in de werkelijkheid, een
zinvolle weg. Dat is de vraag. En deze vraag wordt niet
beantwoord door kritiek op de oriëntatie van anderen.
Ik zal zelf op zoek moeten.
Er zijn momenten in het jaar, dat het licht mij de goede
kant op stuurt. En zo de kans openen om vervolgens zelf
mijn weg te vinden.
Detlef Bohlken
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Oecumenisch rondje
Incarnatie
Met Kerst gaat het om de menswording van God in
Jezus Christus. God laat zich in Jezus van Nazareth zien,
horen en ervaren. Hij komt onder ons in de gestalte van
een kwetsbaar mensenkind. Theologisch vinden we daar
de duidelijkste verwoording van in de theologie van de
evangelist Johannes, maar ook in de meer beeldende
verhalen van Matteüs en Lucas gaat het om de menswording. De kerk heeft daaraan altijd vastgehouden en
heeft steeds explicieter een theologie van de incarnatie
(letterlijk: ‘vleeswording’) verwoord.

E

lkkwartaal was benieuwd hoe
theologen van nu zich verhouden
tot de klassieke incarnatie
theologie en maakte een belronde
langs priesters en predikanten uit de
verschillende kerkelijke tradities. Een
oecumenisch rondje Incarnatie.

Rooms-katholiek: ‘God zoekt en
nodigt uit’
Kees van Haasteren is pastoor van de
Ignatiusparochie in Den Haag.
‘Binnen de brede Rooms-katholieke
kerk zijn veel verschillende gedachtestromingen rond de persoon van
Jezus van Nazareth. Als pastor dien
je daar rekening mee te houden. Voor
veel mensen speelt het verschil tussen
een hoge en een lage christologie
daarbij geen grote rol. Ze komen naar
de kerk, zeker met Kerst, voor een
goede boodschap, ingebed in de
kerstviering. Je wil dan geen moeizame discussie over de preek.’
Daarom houdt Van Haasteren zich
aan de gangbare exegese en zal hij
niet snel uitdagende interpretaties
aandragen. Het gaat daarbij ook om
de verwoording. ‘Ik zal niet met
nadruk zeggen dat God mens geworden is, maar wel dat God aanwezig is
in Jezus Christus. God komt op verschillende wijzen onder ons. Daar
zijn wel meer verhalen voor aan te
dragen uit de Bijbel dan de verhalen
rond de geboorte van Jezus.’
elkkwartaal

Voor Van Haasteren is het uitgaan
van de incarnatietheologie een kwestie
van keuze, die bij christelijk geloven
hoort. ‘Wat ik mooi vind aan de
theologie van de menswording, is het
besef dat God naar ons zoekt. Wij
zijn door God gezochte mensen. In de
persoon van Jezus Christus bezoekt
God ons. Wat dat betreft dragen de
evangeliën nog meer symbolen van
ontmoeting aan. Zoals het huis en de
tafel. Je wordt uitgenodigd binnen te
komen als gast aan tafel. Het gaat
erom dat we verzameld worden, dat
het tot gemeenschapsvorming komt.
Het gaat om solidariteit. Die tafel is
een keukentafel, waaraan samen
wordt gewerkt en gesproken. Die
tafelsfeer moeten we als kerk gestalte
proberen te geven in personen en
groepen. Het gaat om organisatie van
de gemeenschapszin.’

Luthers: ‘God kruipt tot heel
dichtbij de mensen’
Perla Akerboom-Roelofs is predikant
in de Evangelisch-Lutherse gemeente
Nijmegen.
‘Toevallig zagen wij op de Duitse tv
dat er een postbus geopend is, waar
kinderen brieven aan het Christkind
kwijt kunnen. Mijn man riep meteen:
‘dat is Luthers schuld!’ en daar zit
wel iets in, want Luther heeft de
gebruiken rond het Midwinterfeest in
het christelijk geloof getrokken,
december 2010

waardoor het kerstkind heel dichtbij
kwam voor kinderen. Voortaan was
het niet meer Wodan of Sankt
Nikolaus aan wie kinderen hun wensen kwijt konden, maar het kerstkind.’
Volgens Akerboom zegt dit iets over
hoe dichtbij God bij mensen wil
komen. ‘God is in mensengestalte op
aarde gekomen. Hij kruipt tot heel
dichtbij, ja ín mensen. Dat betekent
de Incarnatie voor mij. Maar ook het
omgekeerde: wil je God leren kennen,
dan kan dat via andere mensen. In de
ogen van je naaste ontdek je God.’
Voor Akerboom is het belangrijk dat
aspect over te brengen in de kerstpreek. ‘We kunnen wel mooie godsbeelden opvoeren, maar dat brengt
God nog niet bij de mensen. Christus
geeft zijn leven en geeft ons een
voorbeeld hoe te leven. Het gaat dus
ook om de navolging van Christus.
Hij is een mens door God gezonden,
maar wij zijn allen mensen die door
God gezonden zijn. Je eigen leven
wordt zinvol door deze mens Jezus,
die ook God zelf is. We leven Anno
Domini 2010 en ons leven krijgt
gestalte door die ene mens die voor
ons geboren en gestorven is. Vooral
in mijn werk met dak- en thuislozen
is dat incarnatiedenken belangrijk.
Ook hun leven is van God gegeven
en dus zinvol, ook al zien wij en zij
dat misschien helemaal niet. Als ik
hen zeg: ‘wat vind ik het fijn dat ik
jou heb ontmoet en dat je me je verhaal hebt willen vertellen’, dan zie ik
ze soms ongelovig kijken, met een
blik van ‘ben ik dat waard?’ Dat zijn
wij dus waard, ja. Enkel door er te
zijn, ook al zijn we nog zo mislukt,
wij kunnen als mensen Gods liefde
bij de ander brengen. En ook al kan
dat altijd beter, toch mag het er zijn
voor God. ‘Tegelijk rechtvaardige én
zondaar’, zo verwoordde Luther hoe
het met ons zit vanuit God. Sfeer en
gezelligheid zijn zeker belangrijk met
Kerst, maar het gaat erom dat je ontdekt dat God er voor jou is.’
4

Een kerststal uit het Stadsklooster. (Foto: Frans Wils)

Vrijzinnig: ‘Jezus laat zien hoe
het leven kan zijn’
Laura van Asselt is predikant van de
Remonstrantse gemeente in Leiden.
Gevraagd naar de plaats van de
Incarnatie in het geloof van leden en
vrienden van de Remonstrantse
Broederschap legt Van Asselt uit dat
het moeilijk is over remonstranten als
groep te spreken: ‘De individuele
geloofsvrijheid staat bij ons hoog in
het vaandel. Bij toetreding schrijft
een ieder zijn eigen belijdenis en er
zit nogal wat verschil in wat mensen
geloven. In het pastoraat merk ik wel,
dat als men het over de eigen spiri
tualiteit heeft, God centraal staat. In
het contact met het Hogere, noemt
men God. Men bidt ook tot God, niet
tot Jezus. Die is belangrijk voor de
moraliteit, de ethiek van het geloof.
In Jezus heeft God laten zien, hoe het
leven kan zijn. Hij is een voorbeeld
om na te volgen. Zo is het ook verwoord in de Remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006: Hij is ons heilig
voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde
nabij.’
elkkwartaal

Dat God in Jezus mens is geworden
klinkt voor de meeste Remonstranten
te dogmatisch denkt Van Asselt. ‘Die
geloofsbelijdenis uit 2006 onderschrijf je niet als je remonstrant
wordt, het is een tekst die dient als
uitgangspunt voor geloofsgesprek.
Maar het idee dat iemand zegt: ‘zo zit
het, dit is de geloofsleer, bijvoorbeeld: God is geïncarneerd in Jezus,
verwerpen remonstranten.
Je moet niet heilig maken wat door
mensen na de bijbel is gedogmatiseerd. Jezus heeft nooit een kerk
gesticht en nooit een boek geschreven,
dat besef leeft sterk bij ons.’
Het Kerstfeest is voor Remonstranten
wel belangrijk. Het is dan ook een
mooi beeld: een kind in de kribbe.
Het komt reddeloos in de wereld en
toch zal het anderen redden. Uit dit
beeld spreekt dat er licht komt door
de duisternis heen. ‘Dat thema speelt
voor velen een belangrijke rol in de
geloofsbeleving.’

Peter Strating is predikant van de

Haagse Havenkerk, een kerkelijke
gemeenschap middenin de Haagse
schilderswijk. Hij behoort tot de
Nederlands Gereformeerde Kerk. ‘Ik
laat me in mijn werk zeer zeker door
de geïncarneerde Christus inspireren.
Juist in de Havenkerk is het thema
incarnatie van grote betekenis. Zoals
God in Christus mens werd, in de
wereld kwam en erin opging, zo willen ook wij als Havenkerk midden in
de wereld staan en niet in onszelf
gekeerd raken. Een van de belangrijkste
bijbelteksten daarbij is Filippenzen
2:5-7: ‘…Hij nam de gestalte aan van
een slaaf en werd gelijk aan een
mens.’ Christus komt midden in de
wereld te staan, onder ons. Dat ‘onder
ons’ kun je zelfs ook duiden als een
keuze voor een ondergeschikte positie.
Zo willen wij ook als kerk dienen in
de wereld. De incarnatie van Christus
inspireert ons dus met name tot een
model voor de kerk. Zoals Christus
geïncarneerd is, wil onze kerk als
lichaam van Christus incarneren in
de wereld. Met Kerstmis komt dit
natuurlijk met uitstek aan het licht.
Ik preek in deze volksbuurt heel sterk
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Kerk in de volkswijk: ook de kerk
incarneert

Christus midden in de wereld, óók tijdens een picknick in de speeltuin met
predikant Peter Strating.
vanuit de overtuiging dat Christus in
ons gewone leven komt. Ik zal het
woord ‘incarnatie’ daarbij niet inde
mond nemen, maar wil graag overbrengen dat je Christus in je leven,
ook in je persoonlijk leven, niet ver
hoeft te zoeken.’

Het stadsklooster:
Broeder Frans Wils is lekenbroeder en
behoort tot de orde van de broeders
van Maastricht. De orde heeft een
gastvrij klooster in de binnenstad van
Den Haag.
‘In het Stadsklooster Den Haag staan

Rotterdamse Luther
penning naar
Joop Boendermaker
Joop Boendermaker, emeritus
hoogleraar, is op Hervormingsdag
2010 onderscheiden met de zoge
heten Lutherpenning. Dat gebeurde
in de Rotterdamse Andreaskerk. Het
was voor de derde keer dat de evangelisch-lutherse gemeente Rotterdam de penning uitreikte sinds de
eerste keer in 2006. Het lauweren
gebeurde na de gezamenlijke zeemanskerkendienst met de Deense,
Duitse, Finse, Noorse en Zweedse
kerken van Rotterdam.
De Lutherpenning werd geslagen bij

de Koninklijke Munt te Utrecht.
De eerste penning werd uitgereikt
aan kunstenaar Ger van Iersel en de
tweede aan museum ‘Het Catharijneconvent’.
De kerkenraad van de EvangelischLutherse Gemeente Rotterdam stelde
er een eer in de derde penning uit te
reiken aan professor Boendermaker,
vanwege zijn vele werkzaamheden
op de terreinen van Lutherstudie tot
liturgie, en van kerkorde tot oecumenische dialoog en dat alles in
binnen- en buitenland.
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elk jaar honderden kerstgroepen
opgesteld. Waarom? Omdat het kijken
naar het Kind mensen bij elkaar
brengt in onze droom naar een
wereld waarin het goed is om te
leven, waarin het licht het duister
overwint. Vanuit den hoge is Jezus
geboren temidden van ons. Hij is een
mens geworden ‘zoals wij zouden
willen zijn: een vriend, een licht, een
herder, een mens die niet ten eigen
bate heeft geleefd.’
‘Elk jaar ontvangen wij in de kersttijd duizenden bezoekers. Zoals rond
de stal mensen van allerlei slag en
stand welkom waren, zo willen wij
ieder die hier komt zien als onze
broeder en zuster, die samen met ons
geraakt wil worden door de boodschap van Kerstmis, die zich wil
herkennen in de herder, de wijze, de
ezel of het Kind.’
U kunt het stadsklooster op afspraak
bezoeken om de kerstgroepen te
bekijken. Westeinde 101, 2512 GW
Den Haag en 070-3895055.
www.stadskloosterdenhaag.nl
Samengesteld door Erwin de Fouw

Paaskaars met
Lutherroos

De evangelisch-lutherse gemeente
Eindhoven liet een ontwerp maken
voor een paaskaars mét Lutherroos.
Het resultaat is te zien op deze foto.
Het ontwerp is van Wax Art Studio in
Eerde (Veghel), www.waxartstudio.com.
Het ontwerp, ook los voor toepassing
op andere dingen, is beschikbaar
gesteld voor alle geïnteresseerden.
Uiteraard kunnen de kaarsen zoals op
de afbeelding worden besteld.
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Beleidsplan synode aangenomen
tijdens verwarrende besluitvorming
De evangelisch-lutherse synode heeft
met een meerderheid van 10 tegen
8 stemmen een beleidsplan aange
nomen dat een geëxtraheerd deel(een
uittreksel) is van het oorspronkelijke
voorstel. Alle andere onderdelen van
het desbetreffende document werden
als ‘concept-bijlagen’ aangenomen. De
synodale commissie (dagelijks bestuur)
stond onder grote druk om in enigerlei
vorm een beleidsplan aan te nemen,
want het jaar 2011 nadert met rasse
schreden. Ook de mogelijkheid voor
gemeenten om een bijdrage aan te
vragen voor lutherse projecten uit het
steunfonds van 375 duizend euro
maakt dat haast geboden is. Want
zonder beleidsplan kan dat niet, aldus
presidente Susanne Freytag.
De uiteindelijke besluitvormingsprocedure over het beleidsplan was niet
transparant en onoverzichtelijk.

H

et voorgenomen plan was
volgens waarnemend secretaris
Casper van Boltaringen in
allerijl geschreven en voornamelijk uit
notulen van vergaderingen bij elkaar
gesprokkeld, met daarbij een enkele
inbreng van de werkgroepen die in de
afgelopen maanden over het plan
hebben nagedacht. Kern van het plan
is ‘hoofdstuk 4’, met daarin de
beleidsvoornemens. In dit hoofdstuk
wordt voorgesteld voor de resterende
zittingstermijn van deze synode een
achttal speerpunten te kiezen. Zonder

verder op de uitwerking in te gaan,
zijn dat achtereenvolgens: bewaren en
aan de gehele kerk dienstbaar maken
van de lutherse traditie, opstellen
huishoudelijke regeling, communicatie
over actief uitdragen lutherse traditie,
maximale participatie binnen de
Protestantse Kerk, onderhouden van
internationale contacten, onderhouden
van contacten met de Protestantse
Theologische Universiteit, bijhouden
van het register van de evangelischlutherse leden van de kerk en onderzoeken hoe overgangsbepalingen
hebben gefunctioneerd die vervolgens
verlengd of structureel moeten worden.
Hierbij gaat het dus grotendeels
slechts om kerkordebepalingen,
waarin de taken en functies van de
lutherse synode worden beschreven.
In de synodale commissie (sc) zitten
de twee dominees Susanne Freytag
(president) en Andreas Wöhle (vicepresident), en verder Mieke Lichtenbelt
en Casper van Boltaringen; de laatste
is waarnemend secretaris is zonder
stemrecht, omdat hij alleen plaatsvervangend synodelid is. De sc heeft een
vacature, die voorlopig niet zal worden
ingevuld omdat ‘de sc zich in een
proces van begeleiding bevindt en dit
proces eerst wil afronden’.

Wel of niet behandelen
Een eerste oproep van Chica van
Dam aan het begin van de vergadering om een extra vergadering uit te

Vergadering alle
kerkenraden op
19 maart 2011
Een speciaal in te stellen commissie
zal een vergadering voorbereiden
waarvoor alle kerkenraden worden
uitgenodigd. Datum: 19 maart
2011, op een nader te bepalen
locatie. Volgens de richtlijn van de
synodale commissie is deze vergadering bedoeld om het beleid in
relatie tot de subsidiemogelijk
heden uit te leggen. Daarnaast zal
een onderwerp naar keuze worden
uitgediept; ook zal er een viering
worden gehouden.

schrijven zodat tenminste de inhoud
van het beleidplan aan bod zou kunnen komen, werd met redelijk veel
instemming begroet, maar verwezen
naar de behandeling van het agendapunt. Toen het zo ver was, volgde een
ordevoorstel uit de vergadering om
het beleidsplan niet te behandelen en
dus geen besluit te nemen. Reden: het
zeer korte termijn gehalte en de niet
voldoende (samenhangende) inhoud
van het plan. Het voorstel, gedaan
door Arau Vermeer namens de financiële commissie, haalde het echter
niet. Dit ondanks bijval van onder
meer de leden De Fouw, Reichman en

Synodelid confuus
Bea de Boer is in deze zittingsperiode nieuw binnen gekomen in de evangelisch-lutherse synode. Zij verbaast zich
over de afgelopen twee jaar en over de afgelopen vergadering. ‘Er gaat heel veel heel raar. Ik ervaar verschillende
belangen, maar ik heb er geen zicht op.’
In de besluitvorming rond het beleidsplan zag ze er de noodzaak van in dat er ‘iets’ zou moeten liggen, maar: ‘Ja,
een extra vergadering zou wenselijk zijn, want taalkundig en inhoudelijk kan het aangenomen beleidsplan niet naar
buiten’. De zinnen zijn volgens De Boer door elkaar gehusseld, met als gevolg te veel details en betutteling. Zij was
een van de synodeleden die haar opmerkingen en aanvullingen in de zes dagen die daarvoor stonden heeft ingediend. ‘Die lijken nu nergens terecht te zijn gekomen.’
Toch stemde ze voor ‘hoofdstuk 4’, want: ‘er staat een aantal zaken in dat ook in een beleidsplan zou moeten staan.
Het was minder schadelijk om dit aan te nemen dan in één keer alles. Ik zag wel wat in het compromis. De meest
aperte onzin is weg.’ Gereduceerd tot conceptbijlage. ‘Dat bepaalde dingen beleidsmatig niet kunnen, dat zie ik.
Maar ik had echt het gevoel: als er nu niets ligt, dan gaat er van alles mis.’
elkkwartaal
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Aanvraag extra zitting en bezwaarschrift
Inmiddels wordt er een bezwaarschrift over de rechtmatigheid van de besluitvorming voorbereid. Bovendien heeft een aantal leden van de synode een
verzoek ingediend voor een extra synodevergadering. In het verzoek vraagt
men om, indien nodig, het eerder genomen besluit ter vernietiging voor te
leggen en opnieuw, maar dan inhoudelijk, over het beleidsplan te praten.
Uitgangspunt zou dan een herschreven plan moeten zijn, met daarin de
opmerkingen die synodeleden voorafgaand aan de laatste synodevergadering
in een periode van zes dagen moesten indienen. Bovendien zou ook rekening
moeten worden gehouden met de opmerkingen ter vergadering en de aanvullingen en suggesties die uit de ‘redactieronde’ zijn gekomen.

Van Dam, die nogmaals voor een
extra zitting pleitten. Synodelid Bea
de Boer probeerde nog: ‘wel behandelen, geen besluitvorming’. De irritatie en oproep van Sabine Hiebsch,
‘kunnen we nou eens knopen doorhakken’, werden ogenschijnlijk doorslaggevend om toch een besluit te
nemen over het beleidsplan.
In zijn, door de synodale commissie
gevraagde, preadvies noemde professor Marcel Barnard het beleidsplan
een plan ‘in wording’: ‘Waar is dit een
antwoord op?’ De kern zat volgens
hem inderdaad in ‘hoofdstuk 4’, maar
de aanloop naar de acht speerpunten
is volgens hem niet altijd even helder.
De speerpunten waren nog zo algemeen ‘en dan krijg je een strooppot
die je niet uit kunt venten’. Hij raadde
aan ‘vandaag’ geen besluit te nemen
en besloot met teleurgesteld te constateren dat als twee maanden werk niet
meer opleverde dan dit ‘we de 375
duizend euro uit het steunfonds ook
niet waard zijn’.

Hoofdstuk 4 aangenomen
In de bespreking die volgde, slingerden de bijdragen zich van ‘waar is de
verbinding tussen synode en gemeenten’(Loggen), via ‘blij met het stuk in
de bus, maar niet helder geformuleerd
en acht punten zijn zo moeilijk meetbaar’(Van der Horst), en ‘de acht punten
zijn prima, er is ruimte voor actie’
(Van Schaik en Hiebsch) tot ‘er staan
nogal wat pertinente onjuistheden in,
het lijkt of de synodale commissie in
het verhaal is verdronken’(Brussel) en
‘laat ons inspireren door beleidsplannen
van lutherse gemeenten’ (Akerboom).
President Susanne Freytag hield
samen met de synodale commissie
voet bij stuk: ‘Vandaag nemen we een
elkkwartaal

genomen tekst. De synodeleden worden van harte uitgenodigd om hun
eventuele ‘redactionele’ wijzigingen te
mailen, zodat het aangepaste beleidsplan nog voor het eind van het jaar op
de website gezet kan worden. Blijkbaar
is ook binnen de synodale commissie
onduidelijkheid over de geldigheid van
de tekst die op basis van het genomen
besluit helder zou moeten zijn.
Praxedis Bouwman

Dispuut
bijschrijving brief

beleidsplan aan.’
Het uiteindelijke mondeling gedane
voorstel was om ‘hoofdstuk 4 als
beleidsplan aan te nemen en de overige
hoofdstukken aan te nemen als conceptbijlagen bij het beleidsplan’. Na
nieuwe vragen om herhaling die,
wederom, mondeling volgden, werd
het beleidsplan met 10 tegen 8 aangenomen.

Het al dan niet bijschrijven van
een van te voren gestuurde brief,
waarin teleurstelling werd uitgesproken over het feit dat er in de
evangelisch-lutherse synode nog
steeds geen sprake is van een
nieuwe werkwijze, zorgde aan het
begin van de synodevergadering
voor verwarring en enige spanning. De schrijver van de brief,
synodelid Reind Loggen, vroeg om
bijschrijving van de brief, die vóór
de laatste zending van de stukken
in het bezit was van de synodale
commissie. Synodelid Sabine
Hiebsch riep daarop dat daarvoor
volgens de reglementen tweederde
van de stemmen nodig is. Dat werd
overgenomen door de presidente;
deze meerderheid werd in de stemming niet gehaald. Het staat
momenteel ter discussie of de juiste
procedure is gevolgd.

Adviescommissie
Een op de valreep voorgestelde
driekoppige adviescommissie om de
aanvragen voor de gelden uit het
steunfonds te beoordelen, werd, gelet
op de samenstelling en de dubbeling
van een van de rollen die de financiële
commissie al vervult, weggestemd. De
manier waarop het besluit werd voorbereid wekte enige ergernis. Een
dubbelgevouwen papiertje met drie
namen werd kort voor de stemming als
besluitvoorstel uitgedeeld. Voorlopig
heeft de synodale commissie zichzelf
benoemd tot tijdelijke adviescommissie
totdat er een andere is samengesteld.
Voor de financiële commissie, een
commissie die de synode uit haar gelederen kiest ter behartiging van alle
geldelijk belangen, was dit de druppel
die de emmer deed overlopen. De vier
synodeleden die deze commissie
bemensen, beraden zich op de positie
van de financiële commissie.

Vervolg
Vier dagen na het aannemen van het
beleidsplan, bestaande uit hoofdstuk 4
van het oorspronkelijke document,
stuurde de waarnemend secretaris van
de synode opnieuw een beleidsplan
rond, ‘volgens het door u genomen
besluit’. Bij nalezen en vergelijking zijn
in dit document enkele wijzigingen
doorgevoerd ten opzichte van de aandecember 2010
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Steunfonds voor lutherse
gemeenten en projecten
In de aanloop naar de fusie van hervormde, gereformeerde en lutherse kerken in 2004 hield men bij de
doorrekening van de financiële gevolgen voor de kerkelijke gemeenten voor wat betreft quotumheffing,
pensioenlasten en traktementslasten steeds rekening
met een bandbreedte van plus of min vijf procent.

N

a verdere doorrekening bleken
de gevolgen van de nieuwe
traktementsregeling voor de
(relatief) kleine lutherse gemeenten
echter desastreus. Het totale verschil
als gevolg van de fusie was ruim
€ 350.000,- op jaarbasis, met stijgingspercentages van in de regel vele
tientallen procenten, en in een aantal
gevallen zelfs meer dan 100%. Op de
Generale Kerkelijke Vergadering voor
de fusie werd echter toegezegd dit
zodanig te repareren dat aan de 5%
-regeling alsnog zou worden voldaan.

Motie ter reparatie
Toen daar na een aantal jaren nog op
geen enkele wijze invulling aan was
gegeven en de situatie van met name
de kleine lutherse gemeenten finan
cieel steeds nijpender werd, nam de
lutherse synode in mei 2007 een
motie aan, waarvan de strekking
luidde de gedane toezegging alsnog
te zullen honoreren.
Met het moderamen van de Protestantse Kerk werd op dit punt een
principeakkoord bereikt, met als positieve inslag dat het voor de lutherse
inbreng in de Protestantse Kerk van
wezenlijk belang is dat er evangelischlutherse gemeenten zijn en dat zij
ook kunnen blijven bestaan.
Er werd een ‘commissie toekomstvisie
evangelisch-lutherse gemeenten’
ingesteld, die met spoed de eerste
verkenningen deed. De commissie
werd echter ingehaald door de
Commissie Veerman. Deze commissie,
ingesteld door de generale synode
van de Protestantse Kerk, had onder
meer tot taak om met oplossingen te
komen voor de problematiek van álle
kleine PKN- gemeenten.
elkkwartaal

In de bevindingen en aanbevelingen
van de Commissie Veerman (stuurgroep ‘Werk in de wijngaard’, met
twee rapporten ‘De wissel voorbij, het
spoor en de bielzen’ en ‘Hand aan de
ploeg’) is recht gedaan aan de specifieke problematiek van lutherse
gemeenten. Met ingang van 2010 is
er een jaarlijks budget van € 375.000,beschikbaar voor de instandhouding
van evangelisch-lutherse gemeenten
voor projecten die passen in het
uitdragen van de lutherse traditie in
de Protestantse Kerk. Ook nietlutherse PKN-gemeenten komen
hiervoor in principe in aanmerking.
Een lutherse adviescommissie toetst
of de aanvragen binnen de gestelde
criteria vallen.

Specifiek luthers
In de afgelopen tijd hebben onderhandelingen plaatsgevonden hoe
hieraan concreet inhoud te geven.
Evangelisch-lutherse gemeenten die
vergelijkbaar zijn met modale protestantse gemeenten komen in aanmerking voor reguliere steunverlening.
In vrijwel alle lutherse gemeenten ligt
het aantal doopleden/lidmaten per
predikant veel hoger dan in de rest
van de PKN-gemeenten. De oorzaak
ligt onder meer in het veel grotere
gebied dat een lutherse gemeente
beslaat, de samenwerkingsverbanden
van lutherse gemeenten, de rol van
de predikant en de ouderling in een
lutherse gemeente voor wat betreft
het pastoraat en de betrokkenheid
van alle evangelisch-lutherse predikanten bij de lutherse inbreng. Voor
de specifiek lutherse steunverlening
wordt dan ook uitgegaan van de verhouding predikant - aantal lidmaten/
december 2010

doopleden op het moment van de
fusiedatum. De evangelisch-lutherse
gemeenten dienen te beschikken over
een beleidsplan dat past binnen het
beleidsplan van de evangelischlutherse synode.
Daarnaast kunnen ook evangelischlutherse gemeenten of lutherse wijkgemeenten van bijzondere aard aanvragen indienen voor specifiek lutherse
projecten in het kader van de inbreng
van de lutherse traditie in de Protestantse Kerk. Datzelfde geldt overigens
ook voor alle andere protestantse
gemeenten.

Indienen aanvragen
Aanvragen kunnen ingediend worden
bij de Kamer voor de Steunverlening
die begin 2011 vervangen wordt door
de Commissie voor de Steunver
lening. De aanvragen zullen voor
advies doorgezonden worden naar
een lutherse adviescommissie.
De uitkomsten van het overleg over
hoe het geld uit het steunfonds zal
worden toegekend zijn recentelijk
beklonken in aanwezigheid van de
preses van de Protestantse Kerk en de
president van de evangelisch-lutherse
synode.
Hans Bas Val
(Hans Bas Val heeft namens de
lutheranen steeds in de overlegrondes
gezeten over deze steunmaatregel)
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Samenhang lutheranen kan
veel beter
De samenhang tussen lutherse gremia is in sommige
gevallen goed, maar zou volgens velen veel beter
kunnen. Geluiden uit de gemeenschap, bedoeld in de
grote zin, bereikten de redactie van Elkkwartaal. De
serie over fusie, vereniging en samenwerking gaf een
inkijk; de onlangs door de lutherse vrouwenbond
georganiseerde landelijke bestuurdersdag was een
duidelijk teken; de ontmoetingsdag voor synode, kerkenraden en besturen in maart geeft ook een signaal.
Reden om een rondje door het lutherse land te maken,
met in gedachten steeds weer de plek die het lutheranisme heeft / zou moeten krijgen in de Protestantse
Kerk en wat daar voor nodig is.
ELG Breda
Lokaal profileert de lutherse
gemeente Breda zich in de Protestantse
Gemeente Breda. Dominee Marlies
Schulz van de zelfstandige lutherse
gemeente Breda: ‘onze inbreng willen
de partners niet missen, meer nog:
daarmee wil de PGB zich profileren.’
Er is vraag naar lutherse inbreng. Een
onlangs gehouden luthercursus werd
druk bezocht, de viering op hervormingsdag net zo. Die geïnteresseerde
houding inspireert, voor Schulz en
voor de gemeente.
Voor de praktische begeleiding van
het financiële aspect van het verenigd
samengaan kreeg de ELG Breda een
afgevaardigde van de synodale
financiële commissie toebedeeld.
‘Met die ondersteuning treffen we het
goed, daarmee is er bijvoorbeeld aandacht voor zaken als het maken van
een begroting, de inventarisatie van
eigen bezit, het behoud van luthers
pastoraat, diensten in eigen kerk.’
Ook bij de communicatie met de
gemeente, aan het begin van de
samenwerkingsonderhandelingen
was er deskundig advies: een enquête
onder gemeenteleden wees uit dat
vrijwel iedereen voor verdere samenwerking was en inzag dat dit de
elkkwartaal

enige manier was om te kunnen blijven bestaan. ‘We zijn altijd blijven
praten, er was een goede opkomst bij
gemeenteavonden. Dat het anders
moest werd breed gedragen waarbij
de stimulerende houding van de partners heel goed werkt.’ Verder levert de
classis Brabant een positieve inbreng
bij de op handen zijnde restauratie
van de kerk.
Uit Breda positieve geluiden, nee,
zegt Schulz: ‘want zoals het hier
gaat, kan het eigenlijk niet beter.’

Traditie doet er zo toe
Het ‘inbrengen van de lutherse traditie’
moet volgens professor Markus Matthias (hoogleraar lutherana) geen
discussiepunt zijn, maar wel: het
spreken over God en de manier
waarop Zijn aanwezigheid wordt
gevoeld en begrepen. De liturgie
draagt daaraan bij.
Over de lutherse liturgie, een belangrijke waarde binnen de Protestantse
Kerk, zijn ook niet-lutheranen altijd
enthousiast; fijne muziek en zang,
Bach is natuurlijk prachtig en toevallig ook nog luthers. ‘Maar die liturgie
is niet alleen een praktisch onderwerp,
die is er om iets mee te bereiken. De
liturgie moet laten zien en bijdragen
december 2010

aan wat geloven is, aan een vorm
van ontmoeting met God, een eigen
persoonlijke ontmoeting die doorwerkt in het menselijk leven in de
ontmoeting met de ander, met iemand
die er is. Het kunnen begrijpen dat Hij
aanwezig is, dit laten gebeuren, gaat
door middel van de liturgie.’
Traditie doet er niet eens zo toe,
vindt hij: ‘we moeten daar niet te
krampachtig mee omgaan. Binnen de
Protestantse Kerk zijn we toch allemaal bezig met het belang van het
doorleven en uiten van die Aanwezigheid. Niet allemaal op dezelfde
manier, maar we moeten een beetje
af van de vraag wie gelijk heeft. Dat
kan toch ook samen?’
Op lange termijn voorziet Matthias
een nieuwe theologie met grote verantwoording aan een lange, theolo
gische traditie maar niet aan de specifieke ‘eigen’ achtergrond. Niet meer
vanuit de ‘eigen’ traditie, maar God
en Heil in eigenheid. ‘En als je het
toch over traditie moet hebben, kunnen
de hervormden en gereformeerden
leren van de lutherse traditie, in die
zin dat je dan niet ‘luthers’ zegt,
maar ‘Christus’.
Nog nooit hoorde Matthias het woord
traditie zo vaak gebruikt als in Nederland. ‘Het is hier een soort diffuse
verzamelnaam voor allerlei geloofs
aspecten; in Duitsland zegt men
gewoon ‘glauben’ wat dan een pleidooi is voor het theologisch aspect’.
Het ontbreken van dit soort theolo
gische en liturgische vraag- en aandachtspunten binnen de synode vindt
hij een gemis. Juist die vragen zouden
de kern moeten vormen, maar lijken
niet van belang. Terwijl een profilering
vanuit theologisch standpunt wel
degelijk kan bijdragen aan het laten
gebeuren en uitdragen van de
(lutherse) kern.

Synode: word open
Een gemeentelid van de ELG Leerdam
is somber gestemd over de betekenis
die de synode kan hebben bij het
10

bewaren en uitdragen van het
‘lutherse’. Een band met de synode
voelt hij niet en zijn vertrouwen erin
neemt af. ‘Als er al niet eens met de
eigen leden wordt gecommuniceerd
over een opzienbarende bestuurs
wisseling, belooft dat weinig goeds
voor de binding in landelijk verband’,
aldus meneer F. Godfroid.
Hij vervolgt: ‘Ik ben aan het denken
gezet over het functioneren van onze
kerkelijke leiding toen ik uit Elkkwartaal moest vernemen dat de nog verse
president plotseling was afgetreden
en in het volgende nummer het vertrek
van….werd gemeld. De geleverde
achtergrondinformatie liet aan duidelijkheid alles te wensen over en wel
zodanig dat ik mij ga afvragen wat er
en of er wat aan de hand is. Waren
deze twee stoorzenders, verstoorden
hun ideeën de gevestigde orde of is er
een machtspel aan de gang? De
lutherse kerk onwaardig. Wordt het nu
geen tijd dat er meer openheid komt
en wij als ‘gewoon’ lid van de kerk
mogen weten wat er werkelijk speelt
en wat de synode eigenlijk doet, in
ons belang? Menig lokaal kerkbestuur
doet het aanmerkelijk beter!’

Commissies kunnen bijdragen
Hoofddoelen van de commissie
Kerkmuziek en Liturgie, een commissie
van de evangelisch-lutherse synode,
zijn het bevorderen van liturgisch en
kerkmuzikaal besef, het stimuleren
van het liturgisch en kerkmuzikaal
leven, en het bevorderen van de liturgische en kerkmuzikale scholing van
de in de kerk aanwezige kerkmusici.
Er is in deze omschrijving nog sprake
van kerk, hij stamt uit de tijd dat er nog
een lutherse kerk was. De commissie
was in het verleden heel actief.
In de aanloop naar de vereniging in
de Protestantse Kerk kwam de klad er
al een beetje in. Wel was er altijd een
vertegenwoordiger in de SOWcommissie Eredienst. De commissie
kreeg niet echt een plek binnen de
samenwerking en na de vereniging
komt er eigenlijk nog maar één keer
per jaar een verzoek bij de commissie
binnen. Opmerkelijk, omdat een
andere opdracht van de commissie
Kerkmuziek en Liturgie is om het
‘luthers eigene’ te bewaren. Sommige
taken zijn weliswaar overgedragen
aan het dienstencentrum van de
Protestantse Kerk maar secretaris
elkkwartaal

Marianne van der Meij-Seinstra had
liever gezien: ‘dat de taken ook onder
waren gebracht in de gezamenlijke
commissie ‘Eredienst’ van de Protestantse Kerk. Zo zouden we juist veel
bij kunnen dragen vanuit het
lutherse.’
Hetzelfde geldt voor een andere commissie van de evangelisch-lutherse
synode, gemeentetoerusting. Van der
Meij-Seinstra is daar nog steeds
voorzitter van: ‘maar we betekenen
helemaal niets voor de gemeentes’.

Naast het actief uitdragen van de
lutherse traditie hecht synodepresident
Susanne Freytag veel waarde aan

meer ontmoetingsmomenten die in
het teken staan van uitwisseling en
inspiratie, zoals nu gebeurt door de
Lutherstichting of de Nederlandse
Lutherse Vrouwenbond. De lutherse
synode werkt breed aan de inbreng
van de lutherse traditie, niet alleen
landelijk, ook de internationale
contacten zoals de relatie met de
Lutherse Wereldfederatie noemt Freytag belangrijk omdat die ontmoetingen
ons helpen de lutherse traditie in
eigen land actueel te houden.
Er zijn positieve (succes)verhalen
over het contact met de synode maar
daarnaast zijn er ook klachten uit het
land: ‘we horen zo weinig, wanneer
zijn ze er nou voor óns…’
Ze beaamt dat het de laatste jaren wel
wat stilletjes was in de rechtstreekse
lijn synode-gemeenten, maar ‘ieder
die bij de synode aanklopt voor vraag
of advies krijgt antwoord, waarbij het
wel de bedoeling is dat gemeenten op
tijd en in verschillende fases van,
bijvoorbeeld, een fusieproces aan de
bel trekken.’
Ook kan ze zich voorstellen dat er
wordt ‘gemord’ dat men zo weinig
hoort van de synode. ‘De laatste jaren
speelden veel organisatorische vragen
in het grotere geheel. Extra aandacht
zal gaan naar de intensivering van
inhoudelijke toerusting en meer
betrokkenheid’. Zo heeft de theolo
gische commissie van de synode een
bijdrage geleverd over spreken over
God in de lutherse traditie die is
opgenomen in de bundel ‘Protestantse bronnen over God’ die begin
volgend jaar verschijnt. Ze is optimistisch over een concreter contact
tussen synode en gemeenten, beiden
dragen op eigen wijze bij aan het
uitdragen van de lutherse traditie.
‘Het is een proces in ontwikkeling,
over en weer, waarin we niet teveel
hooi ineens op de vork moeten nemen.’
Het versterken van de communicatie
tussen synode en gemeenten én tussen
gemeenten onderling is belangrijk.
Zo is ElkKwartaal (een uitgave van
de lutherse synode) daarin een
wezenlijk medium voor het uitdragen
van informatie.
Als aanzet zou Freytag willen oproepen
tot het delen van ervaringen in
vergelijkbare situaties. Of het nou om
een zelfstandige lutherse gemeente
gaat, of als onderdeel van een protestantse gemeente die door een vereni-
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Zwolle
In Zwolle sijpelde door dat de evangelisch-lutherse synode de laatste tijd
meer met zichzelf te stellen had dan
met de Protestantse Kerk of anderen.
Als lutheranen wat willen betekenen,
moet het in ieder geval in eigen gelederen rustig zijn.
Voorzitster van de kerkenraad,
Johanna Wildeman formuleert: ‘Wat
we nodig hebben in de gemeentes is
belangstelling voor de lutherse
gemeentes in het land. De synode kan
iets betekenen voor ons in Zwolle en
andere gemeentes als er kennis is van
de plaatselijke situatie. Meer het land
in dus. De evangelisch-lutherse
gemeente Zwolle gaat met Kampen
samenwerken. De betreffende brieven
om dat mogelijk te maken zijn aan de
synode overhandigd, maar ik heb nog
niet gehoord of er binnen de synode
iets aan gedaan is.
Secretaris Lolke Folkertsma vindt het
prettig dat de evangelisch-lutherse
synode het initiatief heeft genomen
voor een enquête over de lutherse
ervaringen met de nieuwe kerkorde:
‘Wij (ELGZ) zaten in de proefenquête,
en hebben ook nog wat suggesties
gedaan. Daarna werd het volgens mij
erg stil: dus de synode mag wat mij
betreft ook hier iets actiever communiceren over het vervolg. Het kan
best zijn dat de kleine synode van de
Protestantse Kerk of de voltallige
generale synode al iets heeft gevonden van vijf jaar Protestantse Kerk en
dan in het bijzonder van de kerkorde,
maar ik heb het niet direct op mijn
bordje zien verschijnen.’

Presidente: ontmoeting ter
inspiratie

ging met een ELG is ontstaan. Activiteiten zoals het onlangs gehouden
symposium in Amersfoort, of het
kinderbijbelsymposium in Den Haag
kunnen daaraan bijdragen.
Freytag noemt 19 maart, de datum
waarop de lutherse synode een
landelijke dag organiseert voor alle
kerkenraden van lutherse en gefuseerde gemeenten, voor lutherse
besturen en synode (zie elders in dit
blad). ‘Het zou een mooi begin zijn
van een geregeld contact tussen
synode en gemeenten.’ Ze hoopt dan
ook dat alle gemeenten op die dag
vertegenwoordigd zullen zijn.

NLVB roept besturen samen
De lutherse vrouwenbond NLVB
signaleerde het gebrek aan verbondenheid, vatte de koe bij de horens
en organiseerde een ‘landelijke besturendag’ in Utrecht. Alle aan de

synode gelieerde commissies, zelfstandige stichtingen en belangen
behartigers waren uitgenodigd, velen
kwamen. Gezamenlijk –bijna dertig
aanwezigen- werd gekeken hoe het
contact tussen relatief weinig lutheranen vorm kan krijgen.
Grote gemene deler, zo was de conclusie, dat iedereen bezig is met het
levendig houden en ontwikkelen van
de lutherse traditie, maar dat er een
gebrek is aan een gemeenschappelijke
richting. ‘Wat willen we nou uitdragen,
voor wie doen we dat en hoe’, met
andere woorden het belang van een
communicatiebeleid dat als paraplu
voor allen kan dienen die aan de
lutherse zaak werken.
Een inventariserend rondje waarin
alle aanwezige bestuurders vertelden
wat hun organisatie, commissie of
stichting doet, bracht al aan het licht
dat lutheranen van elkaar denken dat

ze weten wat ze doen, maar in
werkelijkheid was dat niet zo. Voor
velen aanknopingspunt om te gaan
samenwerken of elkaar te versterken.
Afhankelijk van de ontwikkeling in
beleid die de synode doet, willen de
NLVB en de aanwezigen dit initiatief
vasthouden en uitbreiden. Een volgende bijeenkomst is in voorbereiding.
Voor iedereen die er niet was: er
wordt in enige vorm een vademecum
gemaakt over wie doet wat en hoe.
Mocht u uw commissie, stichting,
groep of organisatie daarin vermeld
willen zien, stuurt u dan een email
met een kernachtige omschrijving van
uw orgaan naar: praxedisbouwman@
praxedisproducties.nl

Alma Evenhuis / Praxedis Bouwman

bericht
Zelfs in de diepste duisternis is er hoop
De president van de Lutherse Wereld
federatie, bisschop Munib A. Younan,
herinnert Christenen over de hele
wereld er in zijn kerstwens aan dat
Christus komt om zijn licht en hoop
te brengen naar hen die omgeven
zijn door duisternis.
Younan schrijft naar aanleiding van
2 Korintiërs 4:6. Hij betrekt daar het
verhaal van de 33 Chileense mijnwerkers bij die eerder dit jaar meer
dan twee maanden onder tonnen rots
en gruis begraven waren voordat ze
uiteindelijk gered konden worden.
Hun op redding, aldus de president
van de LWF, kwam van boven terwijl
ze afwachtten in het donker, zeer
waarschijnlijk vol van twijfel, maar
niet opgevend.
‘Zo is het ook in onze wereld van
duisternis. Christus is geboren in
Bethlehem, het licht van de wereld en
de hoop van de volkeren,’ schrijft
Younan, die zelf bisschop is van de
Evangelisch-Lutherse kerk in Jordanië en het Heilige Land. Zijn boodschap verwijst ook naar de, door een
Salvadoraanse kunstenaarsfamilie
geschilderde, afbeelding van de LWF
elkkwartaal

kerstkaart, die stralen licht verbeeldt
boven Maria en de baby Jezus.
‘Wie je ook maar bent, waar in de
wereld je bent, als je omringt wordt
door duisternis – de duisternis van
huiselijk geweld, de duisternis van
honger en armoede, de duisternis van
ziekte, de duisternis van onrecht en

onderdrukking, de duisternis van
eenzaamheid en vervreemding – het
is de boodschap van Christus dat het
licht in de duisternis schijnt, in onze
harten, en dat het ons waarlijk vrede
brengt.’
‘Moge het licht op u schijnen, deze
Kerst,’ voegt Younan toe.

De advent, de komst, van Christus brengt zelfs in het diepste donker licht.
(©LWF/DWS El Salvador / E.Garcia)
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Veranderd of onveranderd?
Misschien hebt u op een classisvergadering of elders
van geïnteresseerde PKN-medeleden wel eens de
vraag gekregen: ‘in de lijst van belijdenisgeschriften
aan het begin van onze kerkorde staat de Onveranderde Augsburgse Confessie. Van de A.C. hebben we
wel gehoord, maar waar slaat dat ‘onveranderd’ toch
op?’ En stond u dan ook met de mond vol tanden?
Even een beetje studeren, best boeiend en belangrijk,
want het gaat over grote zaken als ‘goede werken’ en
Avondmaal.

A

lle reden om er eens even iets
over te vertellen. Er is een
nieuwe uitgave van de belijdenisgeschriften van onze gezamenlijke
kerk, bewerkt en nieuw vertaald door
een commissie onder leiding van
professor Klaas Zwanepol (Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk
in Nederland, Protestantse Pers,
Heerenveen 2009, € 19,95)*. In het
notenapparaat is nu wat over die
‘veranderingen’ te vinden op p. 28,
30 en 33. Dat is temeer van belang,
omdat de eerste uitgaven in Nederland van de Augsburgse Confessie
deze veranderingen nog wel bevatten, zoals Zwanepol in de inleiding
schrijft. Ik zal een paar aspecten
daarvan zo eenvoudig mogelijk weergeven. Het vraagt enig geduld, want
daarvoor moeten we wel wat in de
geschiedenis van de spannende jaren
na het begin van de reformatie duiken.
Ook met Kerstmis? Ja natuurlijk,
want daarom ging het toch ook in
die tijd: om het verhaal van die
ongelofelijke nabijheid van God in
dat menselijke Christusbestaan, dat
zelfs de dood niet schuwde, het
bevestigde het reeds lang beloofde
Immanuël, God met en bij ons, voorgoed!

stonden ze tegenover de keizer die de
eenheid van rijk en kerk wilde handhaven en die moest ervan overtuigd
worden, dat de volgelingen van
Luther nu juist naar de ware traditie
wilden terugkeren en geen ketters
waren.
Toch wordt nergens iets verdoezeld
van de kern van de reformatorische
boodschap, maar men wil verder niet
onnodig provoceren. Luther stond er
ook achter, maar wist heel goed: zo
had ik het niet gekund, ik kan zo
zachtjes niet lopen (ich kann so leise
nicht treten), zei hij.
Dat klopt ook wel. Later maakt hij de
Smalkaldische artikelen (1536) en die
hebben een heel andere toon; ik heb
destijds in Heidelberg het manuscript
even in mijn handen mogen hebben
- dat vergeet je niet gauw meer daar zit een passage in die hij met

dwarse, boze halen doorgestreept
heeft. Het ging daar zodanig over de
paus, dat Melanchthon dat toen nog
te erg vond en hem vroeg dat te
schrappen.

1530-1540
Maar een tiental jaren na de eerste
aanbieding van de Confessie te Augsburg, in 1540 zag het er anders uit.
In Zuid Duitsland en Zwitserland was
ook een bloeiende reformatorische
beweging ontstaan. Zeker in de lijn
van Luther, maar wel met wat andere
accenten, al wist men goed, dat
iemand als Calvijn lang niet zo ver
ging als Zwingli, met wie ze in 1529
tevergeefs gediscussieerd hadden.
Met die gematigder richting, met
groot respect voor Luther, wilde
Melanchthon nu heel graag zoveel
mogelijk samen optrekken. De grote
eenheid was uit beeld, maar deze
eenheid zou toch moeten kunnen.
Hij kon zich voor een deel ook wel
vinden in hun opvattingen, bijvoorbeeld over de goede werken, de doekant van het geloof, de ethiek dus
met de kracht van de liefde als grote
hoofdlijn.

Geloof en actie, ‘goede werken’
Er komt in het begin van het grote
artikel 20 daarover een zin bij in de
‘variata’: Het geloof is een bron (er
staat genetrix, moeder, voortbrengster) van goede wil en rechtvaardigheid. Bij Luther vloeien de werken

Het waarom van de
veranderingen
Maar eerst: wat was de reden dat
Melanchthon, de auteur van de
Augsburgse Confessie zo’n tien jaar
later wat aan de tekst ging sleutelen?
Dat is heel goed te begrijpen: in 1530
elkkwartaal
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meer direct in de vorm van de liefde
en de naastenliefde voort uit het
geloof, als de warmte uit een vuur,
dat is heel goed te zien in zijn unieke
verklaring van de Tien Geboden in de
Kleine Catechismus, ook in dat boek
te lezen vanaf p.64, waar elk gebod
begint met ‘Wij moeten God vrezen
en liefhebben, dat wij…’ en dat vrezen
dan in de zin van eerbied, van eren
en danken.
Ga je meer kijken naar en letten op
wat er al aan rechtvaardigheid en
vernieuwing groeit bij een gelovend
mens, bij jezelf, maar ook in de
samenleving, dan komt die rechtvaardigheid wat meer apart te staan
als een nieuw hoofdstuk, eigenlijk als
bladzij twee van het leven als gelovige,
wel ontstaan uit het geloof, maar er
niet geheel één mee. Melanchthon
voelde haarfijn aan, dat dat de
Zwitsers en Zuid Duitsers wel zou
aanspreken. Het zijn zeker in die tijd
nog meer nuances dan verschillen en
nergens komt het principe van het
sola gratia, alleen door genade in
gevaar. Dat is ook zo bij een verandering in art.4 die weinig van het
oorspronkelijke artikel afwijkt, zie
pag. 28 in het genoemde boek.

Avondmaal
Over deze dingen ging het protest
tegen de ‘Variata’ ook eigenlijk niet,
maar vooral over een wijziging in
artikel 10 over het Avondmaal.
Daar moet ik iets dieper op ingaan,
omdat het ook voor ons van belang
is voor het verstaan van dit kostbare
geschenk.

Het oorspronkelijke artikel 10 luidt:
‘Over de maaltijd van de Heer wordt
geleerd, dat lichaam en bloed van
Christus waarlijk aanwezig zijn en
worden uitgedeeld aan hen die deelnemen aan de maaltijd van de Heer.’
Dat betekent dus dat Christus – de
Opgestane Heer – zijn uit de dood
herwonnen bestaan met ons deelt.
Het draagt nog de tekenen van zijn
lijden. Het herinnert ons aan de door
het Lam Gods in kruis en opstanding
weggedragen zonde der wereld, maar
het is het nieuwe leven dat Hij niet
voor zich houdt, maar ons schenkt in
deze tekenen.
In 1540 verandert Melanchthon het
heel subtiel zo: ‘dat met brood en
wijn waarlijk worden aangeboden het
lichaam en bloed van Christus aan
hen die eten tijdens de maaltijd van
de Heer.’
Het verschil zit vooral in dat ‘met
brood en wijn aangeboden’, je kunt
dus wel brood en wijn ontvangen,
maar het aanbod niet aanvaarden,
dus geen deel hebben aan Christus’
gaven. Daarmee bindt Christus zich
dus niet onvoorwaardelijk aan deze
tekenen. Zo komt er meer nadruk te
liggen op art.13 (het geloof dat zich
hecht aan de beloften moet erbij
komen).
Betekent die verandering in art.10,
dat Christus’ geschenk meer gaat
afhangen van ons aanvaarden in
geloof, dan van Hem, wiens woorden
zijn aanwezigheid beloven? Dat is
vast niet zo bedoeld, maar om elk
misverstand te voorkomen hielden
(lutherse) tegenstanders van die

verandering er toch liever aan vast,
dat je ook zonder geloof wel degelijk
ook Christus ontvangt (de technische
term voor die opvatting is de manducatio impiorum= ook de ongelovigen
‘eten’). Dat laatste ging veel Zuid
Duitsers en Zwitsers, de aanhangers
van Calvijn en latere gereformeerden
te ver. Melanchthon rekende er dan
ook op, dat deze wijziging hen zou
aanspreken, maar de lutheranen
volgden hem daarin uiteindelijk niet
en bleven over het algemeen de
onveranderde versie handhaven.
Hoe dan ook: aan de werkelijke aanwezigheid van Christus in en onder
deze tekenen wordt ondanks die
nuances toch vastgehouden (let op
dat ‘waarlijk’) ook in die veranderde
versie, en het schijnt, dat zelfs Luther
er daarom geen gevaar in zag.
Het blijft een verschil, maar een subtiel
verschil, want dat ons geloof in
Christus en ons vertrouwen op zijn
genade onze deelname aan het
Avondmaal zinvol en heilzaam maakt
en er tegelijk door gewekt en versterkt wordt, geldt voor ieder die
deelneemt.
Dus: Onveranderd of veranderd, om
dat geloofsvertrouwen – niet onze
prestatie, maar ook geschenk van de
Heilige Geest - gaat het, alleen niet
als voorwaarde vooraf. Want ons
geloof maakt het Avondmaal niet,
laat dat maar aan de Gastheer zelf
over. Wij zijn immers ook aan de
tafel nooit meer dan ‘Bettler’ (naar
Luthers laatste woorden).
En juist daarom gaan we zonder
angst naar de Tafel en eindigen met
een eenvoudig danklied in het hart
en op de tong. En dan weer gewoon
nieuw beginnen.

Grote catechismus
Precies dat staat ook in de Grote
Catechismus, die gelukkig weer
beschikbaar is, nu Zwanepol die weer
vertaald heeft om naast de genoemde
belijdenisuitgave, zelfs in dezelfde
uiterlijke vorm gedrukt, gebruikt te
worden (K. Zwanepol, Luthers Catechismus, Heerenveen, 2009, € 19,95,
ook bij de SLUB ). In het grootse stuk
daarin over het Avondmaal heeft
Luther dat ’zonder angst’ krachtig
benadrukt in wat midden in de tekst
ineens een gebed wordt:
‘Ik zou wel graag waardig willen zijn,
elkkwartaal
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rige aardse tekenen ons tegemoet
komt, je geloof richt en opricht,
bouwt, verwarmt en steeds weer vernieuwt in dit vieren. Liederen genoeg
die ons daarbij zingenderwijs helpen,
zoals

Tot zover deze kijk terug in het toen
nieuwe zoeken naar de goede weg.
Maar het is wel heel belangrijk om te
zien, hoe men dit voor onze tijd heeft
opgelost in de gesprekken tussen
theologen uit de calvinistische traditie en uit de lutherse traditie, die
tenslotte tot de Leuenberger Concordie uit 1973 leidden.
In art 18 staat daar (ook te vinden in
het genoemde boek op p.239):
In het Avondmaal schenkt Jezus
Christus, de Opgestane, zichzelf in
zijn voor allen in de dood gegeven
lichaam en bloed door het woord van
zijn belofte met brood en wijn. Zo
geeft hij zichzelf zonder reserve aan

allen die brood en wijn ontvangen;
het geloof ontvangt het Avondmaal
ten heil, het ongeloof ten gerichte.
Het is een mooie en knappe samenvatting, na veel overleg tot stand
gekomen. En ik kan u bovendien nog
van een klein, maar wel belangrijk
geheim deelgenoot maken wat die
laatste regel betreft: Daar stond
oorspronkelijk ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ in plaats van geloof en
ongeloof. Dat is een belangrijk
verschil en dat is veranderd door een
gezamenlijke inbreng vanuit hervormd en luthers Nederland!
We gaan dus naar het Avondmaal,
niet opgedeeld in gelovigen en
ongelovigen, maar samen en met in
je hart en hoofd wat die hoofdman
tegen Jezus zei (Marcus 9:24): ‘Heer,
ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’.
En dan mag je erop vertrouwen, dat
de gloed van de Geest van Hem, als
mens geboren, die ook in deze nede-
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maar ik kom niet wegens mijn waardigheid, maar op uw Woord, omdat u
het bevolen hebt; want ik zou graag
uw discipel willen zijn; laat mijn
waardigheid dan maar thuis,blijven.’

Onze tijd, besluiten uit 1973

Wees welkom, eedle gast zo groot,
Die arme zondaars niet verstoot,
Gij zoekt mij op in donkre nacht,
Hoe wordt U ooit mijn dank gebracht.
(Gez.133, 8e vers)
Joop Boendermaker
*Noot van de redactie: wellicht heeft
niet iedereen de uitgave uit 2009
van de belijdenisgeschriften van de
Protestantse Kerk. Toch is het handig
om voor dit artikel wél te kunnen
meelezen met de betrokken passages.
U vindt ze op het internet:
www.evangelisch-luthers.nl/content/
leren/confessie

Den Haag-Ambon en weer
terug
Het lijkt wel alsof iedereen op de een of andere manier
gelooft in Indonesië. Dat geloof bepaalt hun dagelijks
leven veel sterker dan bij westerlingen. Dat constateerde
Erwin de Fouw die afgelopen zomer samen met Christiaan Minderhoud (respectievelijk predikant en diaken
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag),
een bezoek bracht aan de Beth Fagegemeente in Kusu
Kusu Sereh op het Molukse eiland Ambon in Indonesië.
Erwin de Fouw schrijft over zijn ervaringen.

R

eizen door Indonesië is een
belevenis. Landschap,
klimaat,sfeer en mentaliteit
zijn totaal anders dan in Nederland
of andere Europese landen, net zoals
dat geldt voor geloven. De inbedding
van geloof in het dagelijks leven
geldt voor zowel voor christenen als
moslims, hindoes en boeddhisten.
En tegenover het westerse individualisme staat het oosterse collectivisme.
Geloven doe je vooral samen en niet
in de eerste plaats in je eentje in je
eigen huis. Niet alleen tijdens de
zondagse kerkgang, maar ook in
dagelijkse kerkelijke bijeenkomsten
en gezamenlijke gebeden. Een uitspraak als ‘Geloven kan ik ook wel
zonder de kerk’, zul je er niet gauw
horen.
Zoals in heel Indonesië en in de

meeste godsdiensten het geval is, is
het Molukse christendom sterk verbonden met de eeuwenoude cultuur
en adat (traditionele gebruiken).
Voorbeelden daarvan zijn voorouderverering en animisme, het geloof dat
de hele werkelijkheid, dus niet alleen
mensen, bezield is en leeft. Dit kan
overigens bestaan naast een orthodox
beleefd kerkelijk christendom. De
kerkleiding staat er wat voorzichtiger
tegenover, maar erkent tegenwoordig
ook meer en meer de waarde van de
eigen voorchristelijke cultuur, die
christelijke en islamitische Molukkers
met elkaar delen. Over de verhoudingen tussen moslims en christenen
laat men zich zeer diplomatiek uit,
zodat moeilijk te peilen is of de
bevolkingsgroepen elkaar weer durven
vertrouwen, sinds er in 2004 een

einde kwam aan de vijf jaar durende
burgeroorlog.

De kerk op Ambon
Hoewel het eiland Ambon zeker niet
het grootste eiland van de Molukse
archipel is, is het bestuurlijke gezien
het hoofdeiland. Het vlakke deel van
het eiland wordt bijna geheel in
beslag genomen door de gelijknamige
hoofdstad. Verder is Ambon is een
mooi eiland, bedekt met steile heuvels,
die begroeid zijn met een afwisseling
van tropisch regenwoud en cultuurbos, waarin bijvoorbeeld sagu- en
kokospalmen groeien. Ondanks de
natuurlijke schoonheid, is er veel
milieuvervuiling en erosie door boskap en zwerfvuil.
Ambon-stad is een levendige stad,
waar de regionale overheden zetelen,
recht wordt gesproken en legerbases
en de Pattimura-universiteit gevestigd
zijn. Ook staan er vele kerken en
moskeeën. Dat is een afspiegeling
van de godsdienstige verhoudingen
op het eiland: net iets meer christenen
(51 procent) dan moslims. Ook de
Molukse Protestantse Kerk (Gereja
Protestan Maluku, GPM) heeft er zijn
(vernieuwde) synodekantoor. Sinds
een aantal jaar krijgt de synode van
de GPM meer greep op het kerkelijk
leven. Een kwestie van centralisering.
Ook de twee classes van Ambon hebben er een kantoor. Vanuit deze classes
worden 62 gemeenten ondersteund,
met in totaal 101.500 gemeenteleden
en 107 predikanten en nog een aantal
overige werknemers.

Kerk in de kampong
Kusu Kusu Sereh is een mooi dorp in
de dessa (vergelijkbaar met een burgerlijke gemeente) Urimessing. Het is
een vrij welvarend dorp, met verzorgde
en meest ruime huizen, hoewel er ook
armen zijn, die veelal door de kerk
geholpen worden. Vrijwel alle dorpelingen zijn christen en behoren tot de
Protestantse Beth Fage-gemeente,
zodat burgerlijke en kerkelijke
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van de prediking (belangrijk onderwerp: bestrijding van de milieu
vervuiling) en de klassieke wijze van
vieren herken je de herkomst van de
GPM: het Nederlandse gereformeerd
protestantisme. De voor Nederlandse
lutheranen zo typerende nadruk op
vrijheid vind je op Ambon niet. Er
geldt nog een sterk gevoel voor hiërarchie, zowel in het maatschappelijk
als in het kerkelijk leven. Op persoonlijk niveau zijn er wel oecumenische
contacten met de Rooms-katholieke
minderheid.

Het contact met de Haagse
lutheranen

De kerk van de gemeente Beth Fage van Kusu Kusu Sereh op Ambon.
(foto: Ries de Weerd)
gemeente vrijwel samenvallen. Er is
een mooie kerk met een basisschool
ernaast, waar ’s zondags zondagsschool wordt gehouden en kinder
opvang is.
De Beth Fage-gemeente is een bloeiende gemeente met ruim vijftien
honderd leden. Predikante is pendeta
(dominee) Dessi Gaspersz en de kerkenraad bestaat uit 36 leden. Kerkenraadsleden verzetten veel werk. Ze
leiden bijeenkomsten, bezoeken
zieken en armen, nemen deel aan een
van de vele commissies en zetten
zich in voor de verbetering van het
leefmilieu. De kerk probeert via
herbeplantingsprojecten de hellingen
weer te verstevigen en ook doet ze
haar best de waterkwaliteit van de
plaatselijke bronnen te waarborgen.
De zondagse erediensten (er zijn er
meestal twee) worden druk bezocht.
De kerk kan ongeveer zevenhonderd
mensen herbergen een aantal dat
regelmatig wordt gehaald. Maar de
gemeenteleden ontmoeten elkaar ook
tijdens avondbijeenkomsten, die per
wijk (sector) worden georganiseerd.
Deze zogenaamde sectoravonden
bestaan uit een korte viering met
overdenking en een nagesprek. De
avonden worden geleid door een
ouderling. Voor zowel deze avonden
als voor de zondagse kerkdiensten
geldt, dat men veel woorden gebruikt
en veel en graag zingt. Dat levert

langdurige erediensten op, gemeten
aan naar onze Westerse (NederlandsLutherse?) maatstaven. Maar op
Ambon kijkt niemand ervan op.
Wat theologie betreft, geldt op
Ambon een gematigde vorm van
orthodox protestantisme, dat zeer
kritisch staat tegenover het ook in
Indonesië sterk opkomende pentecostalisme. Aan de ethische strekking
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Het bezoek van de Haagse lutheranen
heeft vooral tot doel gehad om in
kaart te brengen hoe de twee
gemeenten op afstand kunnen
samenwerken en elkaar tot steun
kunnen zijn. Hiertoe is ter plaatse een
samenwerkingsovereenkomst voor de
komende vijf jaar opgesteld. Een van
de belangrijkste aspecten van het
programma is het voornemen, over en
weer jonge vrijwilligers uit te zenden,
die in de gemeente tot steun zullen
zijn. De jongeren die vanuit Nederland worden uitgezonden worden
vooral geacht Engelse en Nederlandse
les te geven aan de jongeren uit de
Beth-Fagegemeente. Ze kunnen rekenen op een warm onthaal!

Kerkdienst in de Beth Fage gemeente. (foto: Ries de Weerd)
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Van ‘rotzooi’ naar ‘zegening’
Bijdrage voor jeugdopvang in Chipulukusu
In 2008 heb ik een paar weken les
gegeven aan het Justo Mwale Theological University College in Lusaka,
Zambia. Daar mocht ik studenten met
een overwegend gereformeerde
achtergrond de sterk op Luther
georiënteerde basisgedachten van de
Reformatie bijbrengen. Volgend jaar
hoop ik weer te gaan. Als dat niet
protestants is! Een student uit die
tijd, inmiddels predikant geworden,
heeft me nu om hulp gevraagd voor
het uitbouwen van de kerk met daaraan gekoppeld een opvang voor jeugd
in z’n straatarme Betania-gemeente
in Chipulukusu, een township in
Ndola, de provincie Copperbelt.

D

e bedrijvigheid die deze naam
suggereert is door de recessie
sterk verminderd. Het effect
daarvan op zo’n toch al buitengewoon
armoedig sloppenbuurt in dat gebied
laat zich raden. Een hoog percentage
werkeloosheid onder de ongeveer
65000 inwoners en alles wat zoiets met
zich meesleept. Drank- en drugsgebruik
om honger en ellende te vergeten.
Handel in drank en drugs om toch
maar iets te kunnen verdienen. Prostitutie om dezelfde reden en dus sterk
oplopende HIV-besmetting. En niet te
vergeten alle criminaliteit die met zo’n
bestaan gegeven is. Zo doet Chipulukusu (wat zoiets als ‘rotzooi’ betekent)
momenteel z’n naam eer aan.

Kinderen de dupe
Het zijn vooral de kinderen die het
meest kwetsbaar zijn in zo’n situatie.
Hoe ziet je beeld van de samenleving
eruit als je al die ellende om je heen
ziet? Wat voor toekomstperspectief
heb je dan nog? Van respect voor
volwassenen blijft ook niet veel over,
als je enige vermaak is om bij de
kroegen rond te hangen om daar de
vaders te zien drinken en naar pornofilms te kijken, terwijl je om de hoek
ziet dat moeders drugs of drank of
zichzelf te koop aanbieden. Het is
daarom fantastisch dat de Betaniagemeente, die deel uitmaakt van de
Reformed Church of Zambia, het ini
tiatief heeft genomen om een daad
van hoop te stellen in die uitzichtloze
situatie. Het primitief gebouwde kerkje
van wat betonsteen en golfplaat en
met stenen en planken als zitplaats is
aan uitbreiding toe en men wil tegelijk een ruimte maken voor opvang
van de jeugd. Een ruimte waar
fatsoenlijke video’s worden vertoond,
waar kinderen worden beziggehouden
en waar een educatief programma
wordt aangeboden. Kortom, een plek
waar jongeren zelfrespect en menswaardigheid wordt bijgebracht. Uiteraard gebeurt dat in de context van het
christelijk geloof, maar op die manier
kan men hier een beetje ‘lichtend
licht’ en een ‘zoutend zout’ zijn waar
de hele gemeenschap van de township
wat aan heeft. Zo wil deze geloofs
gemeenschap Chipulukusu (‘rotzooi’)
niet alleen letterlijk, maar ook inhoudelijk aan een nieuwe naam helpen:
Mapalo, dat is ‘zegening’.

Bouwmaterialen en vakmensen

Zijn hoop.
elkkwartaal

Haar toekomst.
dus niet uit gefinancierd worden.
Gemeenteleden hebben echter zelf
inmiddels ook al de handen uit de
mouwen gestoken en zijn begonnen de
grond bouwrijp te maken. Ook maken
ze eigenhandig betonstenen van het
cement dat ze met een gift van $ 500,konden kopen. Jong en oud, maar ook
mannen en vooral vrouwen zetten zich
geweldig in.
Maar de bouw ligt stil, want het geld
op is. Op bijdragen van binnen- of
buitenlandse kerkelijke hulporganisaties hoeven ze niet te rekenen, omdat
die te kampen hebben met sterk teruglopende inkomsten. Dus vragen ze ons
om financiële steun.
Het zou geweldig zijn als luthers
Nederland, individuen én diakonieën
én charitatieve organisaties, zouden
bijdragen aan de toekomst van jonge
Zambianen.
U kunt uw giften kwijt op reknr.
770457134, tnv K. Zwanepol/Inzake
Ndola-project. Voor een goede controle
op de besteding van giften is gezorgd

Het probleem is natuurlijk geldgebrek
om bouwmaterialen aan te schaffen en
een paar klussen door vakmensen te
laten doen. Het gaat om zo’n
E 16.000,- in totaal, verdeeld over een
drietal fasen. Dat geld is er niet. De
Betania-gemeente heeft niet meer dan
E 190,- aan inkomsten per maand. En
daar moet alles nog vanaf: van het
salaris van de predikant tot de hulp
aan de allerarmsten. Daar kan de bouw

Als u dat wilt, kom ik graag in uw
gemeente langs om een en ander met
behulp van een powerpoint-presentatie toe te lichten. Als ik volgend jaar
naar Lusaka ga, hoop ik ook naar
Chipulukusu door te reizen om met
eigen ogen te zien wat er met onze
bijdragen is gedaan en ik zal er graag
verslag van doen.

december 2010

18

Klaas Zwanepol

‘Droom Gods droom’; studiedag NLVB
Ieder jaar werkt de NLVB met een
thema, voor 2011 is dat ‘Droom Gods
droom’. Je kunt er achteraan denken
‘in de 21ste eeuw’. Oude structuren
lijken niet meer te werken, maar wat
zijn dan de nieuwe? En wat is Gods
droom? De schepping? De kerk? En
kunnen mensen zich daar wel een
voorstelling van maken? Allemaal vragen, waarvoor wij u, vrouwen èn mannen, oud èn jong, uitnodigen om samen met ons mee aan het werk te
gaan, tijdens de studiedag op 12 februari 2011 bijvoorbeeld, in Utrecht.

E

en aantal studiedagen geleden
is eigenlijk al de aanzet
gegeven voor dit thema. Met
Evert-Jan Ouweneel hebben we ons

toen verdiept in een veranderende
samenleving en een kerk die zou
moeten mee veranderen. We lieten
ons inspireren door ‘het kleine dat
de toekomst heeft’, kleine open
geloofsgemeenschappen waar
gevierd, geleerd en gewerkt wordt
aan een samenleving, waarin velen
de weg zijn kwijtgeraakt en op zoek
zijn naar hun droom. We pakken
samen met Evert-Jan Ouweneel als
gastspreker de draad weer op.
Droom Gods droom!
Belofteland ligt voor!
Zijn toekomst roept ons toe,
Hij wijst ons zelf de weg.
In dans en lied gaan vrouwen voor
en roepen: ‘Ga je mee?’
De vrijheid lacht ons toe!

In de middag zijn er weer verschillende workshops. Naast een
gespreksgroep zijn er groepen voor
bibliodrama, de spiritualiteit van de
Iona-gemeenschap en creatieve
workshops.
LUTHERSE STUDIEDAG, georganiseerd door de Nederlandse Lutherse
Vrouwen Bond op 12 februari 2011
in de lutherse kerk, Hamburgerstraat,
Utrecht; 10.00(koffie/thee vanaf
9.30)-16.00; eigen lunch meebrengen.
Kosten: € 15,-. Aanmelden tot
5 februari bij Coby AartsenKraaijpoel, tel. (0575) 51 53 96 of
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl

Jan Frederik (Erik) Kampes

‘Een geliefd en kleurrijk mens verliet deze wereld’

O

p 30 oktober jongstleden
overleed Erik Kampes. Hij
werd 59 jaar. Als kind heeft
Erik ernstige gezondheidsproblemen
gekend. Het heeft hem tot de overtuiging gebracht dat hij niet oud zou
worden. Misschien wel daarom heeft
hij zo intens geleefd. Erik was een
levensgenieter, innemend in alle betekenissen van het woord. Zijn Bourgondische levenstijl ging gepaard met
de werkkracht van een workaholic.
Francofiel als hij altijd al was, ging
hij na de middelbare school Frans
studeren. Naast het Frans was ‘toneel’
een grote passie van Erik. Dat bracht
hem er naderhand toe een tweede
opleiding te volgen aan de Academie
voor lichamelijke
expressie in
Utrecht. In
die jaren
leerde hij
Steven
Schenk
kennen, zijn
grote liefde,
met wie hij
in 1997 in

het huwelijk trad. Tot zijn dood is
Erik Kampes verbonden geweest aan
de Hogeschool Windesheim (HBO-J)
in Zwolle, aanvankelijk als docent
drama, later ook als voorzitter van de
ondernemingsraad en studiebegeleider.
Als vrijwilliger en beroepskracht is
Erik zijn leven lang actief geweest in
de kerk. Dat begon al in Haarlem, de
stad waar hij geboren en getogen is.
In een periode dat er een grote onrust
in de lutherse gemeente bestond werd
hij jeugdouderling en heeft hij veel
bijgedragen aan het oplossen van de
spanningen. Al spoedig werden zijn
organisatorische en bestuurlijke
talenten ook op landelijk niveau
ontdekt. Zo was hij voorzitter van de
Nederlandse Lutherse Jeugdbond in
de tijd dat het 100-jarig jubileum
werd gevierd. Jarenlang was hij als
lid en voorzitter van de Commissie
Gemeentetoerusting een drijvende
kracht in het toerusten van ons kerkelijk kader. Hij schreef (mee aan)
themamappen – zeer bruikbaar materiaal! –, leidde regelmatig trainingsweekends, organiseerde cursussen en
nog veel meer. Toen de lutheranen
gingen deelnemen aan het Samen-

op-weg-proces lag het voor de hand
dat Erik werd aangesteld als SoWconsulent voor het begeleiden van
gemeenten. Na de kerkvereniging
heeft Erik Kampes meerdere functies
bekleed in de Protestantse Kerk.
Hij was onder meer directeur van de
regionale dienstencentra in Friesland,
Overijssel en Noord-Brabant/
Limburg. Het kerkelijk werk ging Erik
zeer ter harte, maar hij heeft ook
geleden aan de kerk. Met het instituut
kerk had hij een liefde-haat verhouding. Het botste met kerkelijke bobo’s
die soms in zijn ogen verkeerde
beslissingen namen en ‘spelletjes’
speelden. Daar moest hij niets van
hebben. Dat neemt niet weg dat Erik
altijd kritisch-loyaal geweest en gebleven is aan de kerk en aan mensenvan-de-kerk, mensen met wie hij zich
verbonden voelde en voor wie hij
zich medeverantwoordelijk wist. Het
is tekenend dat hij een week voor
zijn overlijden het ziekenhuis enigszins voortijdig heeft verlaten, omdat
hij een afspraak had en zijn kompanen niet in de steek wilde laten.
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Eddy Hallewas

kriskraskort
Een bijzonder kennismakingsbezoek
in EDE. In het kader van een introductieweek voor leerlingen van de
derde klas VWO rond het thema
‘religie” van een -niet christelijkescholengemeenschap ontvingen de
predikant en de organist een groep
scholieren. De leerlingen brachten
samen met twee begeleiders een
bezoek aan een moskee, een roomskatholieke kerk en een protestantse
kerk. Dat werd de lutherse kerk, dat
was tevens het laatste bezoek van de
leerlingen aan een religieuze instelling. Een bezoek waarbij de beide
gastheren achteraf tegen elkaar
zeiden: Eigenlijk jammer dat er niet
meer gemeenteleden bij aanwezig
waren. Zij konden er niet bij zijn,
daarom een impressie in het
gemeenteblad.
Aanknopend bij allerlei voorwerpen
en symbolen die in de kerk te zien
zijn vertelden de gastheren iets over
de geschiedenis van het kerkgebouw,
de zwaan, de vis van de lezenaar, de
glas-in-loodramen, de inrichting van
de kerk, de antependia, het lutheranisme en nog veel meer. Opvallend
was de grote belangstelling van de
leerlingen die steeds weer met
nieuwe vragen kwamen. Bijvoorbeeld of wij een kruis slaan bij het
bidden en hoe wij bidden (met het
gezicht naar het oosten zoals de
Moslims gewend zijn?). Ook vragen
van financiële aard kwamen aan de
orde. Na de pauze kwam de kerk
muziek aan de orde; een uitleg over
de werking van orgelpijpen en van
een orgel. Ook werd met behulp van
enkele scholieren en een paar losse
orgelpijpen een menselijk orgeltje
gebouwd en ‘Vader Jakob’ ten
gehore gebracht. Al met al was dit
bezoek een belevenis en zeker voor
herhaling vatbaar.

1922 werd uit de in 1862 opgerichte
Lutherse jongelings- en jongelingsvriendenvereniging ‘Wees Getrouw’
de Nederlandse Lutherse Jeugd
organisatie (NLJO) ‘de Wartburg’
opgericht. Het doel van de NLJO was
‘Christus voor de jeugd’ door allerlei
activiteiten te organiseren in heel
Amsterdam, vooral Bijbelbesprekingen
en het bevorderen van lutherse
huwelijken. Zo ontstond de toneelclub Steeds Bereid, een lutherse
korfbalclub en de Lutherse Footballclub Wartburgia (de –KoninklijkeWartburgia is nog steeds actief als
zaterdag club). In 1930 ontstond het
plan om binnen de organisatie het
spel van verkennen te starten. Een
lutherse padvinderij dus. Het werk
floreerde, het ledental groeide en in
1936 verscheen een eigen groepskrant ‘De Seinlamp’ met uiteraard
een stichtelijk woord van de redactie.
In de oorlog werd de padvinderij
door de bezetter verboden en moesten
materiaal en uniformen ingeleverd
worden. Na de oorlog kwam er een
nieuwe start, de leden werden aangespoord hun steentje bij te dragen
in de wederopbouw. Na de jaren
’50 nam het ledenaantal af en de
band met de kerk werd losser. In
1992 werd de NLJO opgeheven en
ging men verder als Stichting
Scouting Wartburg. Daarmee was de
band met de kerk afgesneden maar
niet helemaal: de Zwaan siert nog
steeds het logo van de Wartburg. Het
is nu een bloeiende vereniging met
ongeveer 200 leden, bekwame leiding
en een eigen clubhuis. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan is een
boek uitgegeven waarin het verleden
en het heden beschreven staan.

AMSTERDAM: Scouting Wartburg
80 jaar! Nadat in 1908 Baden-Powell
het boek ‘Scouting for Boys’ publiceerde waarin hij ideeën ontplooide
om Engelse jongens op te voeden tot
goede burgers door het spel van
verkennen waaide dit in 1910 over
naar Nederland, in 1915 werd de
NPV (padvinderij) opgericht en in

360 Jaar Lutheranen in LEEUWARDEN. Een klein stukje uit de lezing
die gehouden werd op 30 oktober.
‘Ongeveer vijftig bezoekers kwamen
af op de lezingenmiddag in het kerkgebouw aan de Nieuwe Oosterstraat.
De geschiedenis van 360 jaar Lutheranen in Leeuwarden werd toegelicht
door de kerkhistorika Jo Spaans.
Daarna ging dominee Pieter Oussoren,
vroeger voorganger bij de Evangelisch
Lutherse Gemeente Leeuwarden, in op
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Tekening voorgevel ELK Leeuwarden.
de toekomst van de Lutheranen.
Over de eerste Lutheranen in Friesland: Niet voor niets had Jo Spaans
haar voordracht de titel ‘De moeizame stichting van de Leeuwardense
lutherse gemeente’ meegegeven. Het
ging allemaal niet van een leien
dakje. De eerste lutheranen die rond
1650 in Friesland opdoken vestigden
zich vanuit Enkhuizen in Harlingen.
Die Harlinger lutheranen, die in de
handel en de scheepvaart zaten,
kerkten nog, en waren ingeschreven
in de Lutherse gemeente Enkhuizen.
Kort daarna verschenen er studenten
van Scandinavische en Duitse origine in de universiteitsstad Franeker
en in Leeuwarden waren er veel
lutheranen te vinden onder de troepen van de Friese stadhouders. De
lutherse wereld werd aangestuurd
vanuit Amsterdam, waar een grote
lutherse gemeenschap van 20.000
zielen aanwezig was. Dat was
onvoorstelbaar veel, zeker voor die
tijd! In de archieven van Amsterdam
is veel briefwisseling met de lutheranen in Friesland terug te vinden
zodat vrij nauwkeurig bekend is hoe
de ontwikkelingen zijn verlopen. Die
zogeheten ‘Amsterdamse Consistorie’
vervulde lange tijd de bestuursfunctie
die de Lutherse Synode later kreeg’.
Voor de gehele lezing kunt u contact
opnemen met mij, tjallyeb@orange.
nl, dan stuur ik u de tekst toe.
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De organist van de gemeente
WOERDEN heeft zich een kistorgel
aangeschaft, een zogeheten Pelgrimkistorgel. Dit is geen oud orgel zoals
we ze regelmatig zien in lutherse
kerken maar een orgel gebouwd
door tijdgenoot Hendrik Pelgrim.
Het is een klein orgel, dat bij uitstek
gebruikt wordt als onderdeel van het
orkest. Beluister bijvoorbeeld een
Bachcantate en het kleine orgel valt
direct op. Door de aanschaf van dit
orgel kan de organist zich profileren
op een ander segment binnen de
(kerk)muziek. De organist koos
ervoor om het orgel een plaats in de
kerk te geven en de kerkenraad
dacht daar actief in mee. De komst
van het kistorgel vergroot de
musiceervreugde, zowel binnen de
liturgie als daarbuiten. Qua klanksterkte zijn de twee orgels in de kerk
aan elkaar gewaagd, zodat werken
voor twee orgels zeker tot toekomstmuziek behoren. Op zaterdag
29 januari zal het orgel feestelijk in
gebruik genomen worden, aanvang
van de samenkomst 15 uur.

Organist Jeroen de Haan bij
Pelgrimkistorgel.
Veel lutherse kerken hadden de
deuren weer wagenwijd openstaan
tijdens de jaarlijkse monumentendag. De Sint Joostkapel te GOUDA
mocht die dag 850 bezoekers verwelkomen. Dit evenement vraagt
altijd weer een flinke inzet van vrijwilligers maar ook nu was alles weer
prima gelukt.
elkkwartaal

Tijdens de in oktober gehouden kerkenraadsvergadering van HEUSDEN
is met enthousiasme gewerkt aan de
voorbereiding van met name het
Groot Huisbezoek dat eind oktober
gepland was. Het is duidelijk hoezeer
samenspraak tussen de gemeenteleden
onderling, inclusief de leden van de
kerkenraad, en de gemeente als
geheel, nodig is voor het ontwikkelen
van een toekomstplan waarin ieder
zich thuis kan weten en op zijn of
haar eigen wijze kan bijdragen. Er is
nu een plan samengesteld waarin de
bevindingen van het Groot Huis
bezoek ook een plaats krijgen. Een
toekomstplan waarin de grote lijnen
voor de komende jaren beschreven
staan. Voor een federatie met de
gereformeerde gemeente, waarmee al
jaren samengewerkt wordt met
betrekking tot het gemeenteblad is
het duidelijk dat ieders inbreng hiervoor van belang is.
Op 31 oktober 2010, werd in de
Andreaskerk van ROTTERDAM de
derde Lutherpenning uitgereikt aan
professor dr. J. P. Boendermaker. Dit
was aansluitend aan de zogenaamde
zeemanskerkendienst met de Deense,
Duitse, Finse, Noorse en Zweedse
kerken van Rotterdam. De Lutherse
gemeente Rotterdam reikt sinds 2006
bijna jaarlijks haar Lutherpenning
uit. Deze werd geslagen bij de
Ko¬ninklijke Munt te Utrecht. De
eerste penning werd uitgereikt aan
kunstenaar Ger Van Iersel en de
tweede aan Museum het Catharijneconvent. De kerkenraad van de
gemeente Rotterdam stelde er een
eer in de derde penning uit te reiken
aan professor Boendermaker, vanwege zijn vele werkzaamheden op de
terreinen van Lutherstudie tot liturgie,
en van kerkorde tot oecumenische
dialoog en dat alles in binnen en
buitenland.
Op zondag 31 oktober heeft ook
GORINCHEM de dag van de Kerk
hervorming gedacht en gevierd. Die
dag was er een normale dienst ’s
morgens. Ook was de gemeente uitgenodigd voor een feestelijke bij
eenkomst van de gezamenlijke
december
2010
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lutherse gemeenten van Culemborg,
Leerdam en Tiel, later op die dag. Er
was een programma vanaf twee uur
’s middags met een afsluitende
viering in de kerk van Leerdam.
Voor de gemeente STADSKANAAL
vond een bijzonder evenement
plaats, hoewel het in Winschoten
plaatsvond. Twee dames die lang in
de gemeente Stadskanaal woonden
maar voor werk ook wel in Utrecht
bivakkeerden, hebben hun onderzoek naar Joods Groningen afgerond. Het zijn de dames Boon en
Lettinck; twintig jaar hebben ze aan
het onderzoek gewerkt, er ook nu en
dan wel over gepubliceerd maar nu
is het af. Op de 10e van de 10e werd
het in Winschoten gepresenteerd.
Veel belangstelling uit binnen en
buitenland, onder meer Israël, Engeland en Duitsland. Ook de commissaris van de koningen in Groningen
en vertegenwoordigers van Joods
Groningen. De beide Joodse kerkgenootschappen waren vertegenwoordigd, het landelijke Ned. Israëlisch
kerkgenootschap en de Nederlandse
Israëlische gemeente uit Groningen.
Ze mochten van beide Joodse
gemeenschappen bomen ontvangen
voor het Groningenwoud in Israël.
Zaterdag 9 oktober 2010 is er feest
gevierd in EINDHOVEN. De cantorij
Lumen – Lumen is van LUtherse
MENsen. Lumen is ook de eenheid
van licht en dat is dan in de
Lichtstad Eindhoven. Het werd een
feestelijk gebeuren waarvoor ook
koorleden van de Protestantse
wijkgemeente van Eindhoven was
uitgenodigd. Daar werd met animo
op gereageerd, het leverde voor die
keer een extra aantal zangers op.
Het thema van de viering was veelkleurigheid. Het werd een mooi feest
waar veel gezongen is, oude,
nieuwe, bekende en onbekende
liederen.
Tjally Everaarts-Bilyam

21

Amersfoort, inbreng luthers
in Protestantse Kerk
In Amersfoort is de lutherse traditie
ingebracht in de Protestantse Gemeente
(PGA sinds 10 januari 2010). Veel
goodwill werd daarbij ondervonden van
hervormde en gereformeerde kerkenraadsleden en de colleges, zo memoreert dominee Kees van de Horst in zijn
afscheidswoord als predikant van de
Amersfoortse ELG. Zo werd het lutherse
kerkgebouw behouden, het kerkelijk en
diaconaal geld ‘geoormerkt’

O

ok voormalig voorzitter van de
kerkencommissie (die onder de
Algemene Kerkenraad valt),
Tanneke de Mol is positief over de
bereidheid van de partners zich te willen verdiepen in en in te zettten voor
het behoud van de lutherse traditie.
‘Wel was het voor ons soms lastig die
kar te blijven trekken: wij zijn met zo

weinig in vergelijking met de andere
wijkgemeenten.’ Bemoedigend vond
ze de grote opkomst van vooral nietlutheranen bij een lezing over Luther
en Erasmus, hun forse intekening op
het Dagboek en de recente gezamenlijke diensten, onlangs nog op hervormingsdag met dominee Zwanenpol als voorganger.

Lutherse kerk, stiltecentrum
Elke zaterdag trekt het stiltecentrum in
het lutherse kerkgebouw veel bezoekers;
deels toeristisch en winkelend, deels
kerkelijk publiek, dat even wil bijkomen
(de lutherse kerk ligt midden in het
Amersfoortste centrum) en be-wust een
stiltemoment zoekt en beleeft.
Een enquête onder de gemeenteleden
moest verhelderen hoe de lutheranen
nu verder wilden en met welke

Praktisch boekje over lutherse traditie
De bijdragen van de sprekers tijdens het symposium van de Protestantse
Gemeente Amersfoort over de plaats van de lutherse traditie in de
Protestantse Kerk in Nederland zijn gebundeld in een boekje. Sprekers
waren ds. Susanne Freytag, prof.dr. Markus Matthias en ds. Alida Groeneveld en de Amersfoortse protestantse predikant ds. Jan van Baardwijk.
De titel van het boekje: Toekomstmuziek. Daarin staat ook de plaatselijke
regeling voor de kerkenraadscommissie lutherse traditie van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Een heel praktische handreiking voor Protestantse gemeenten of gemeenten die nog in fusie zijn, waarbij lutheranen
zijn betrokken. Te bestellen voor € 5, incl. verzendkosten; bij: Kerkelijk
Bureau PGA, tel. (033) 4610441; e-mail: protgemafoort@solcon.nl.

Dominee Kees van der Horst, de
‘inbreng’ van de lutherse traditie in
de protestantse gemeente Amersfoort
gebeurde naar aanleiding van zijn
emeritaat. (foto©D. Ph.C. Looijen)
behoefte; slechts een gemeentelid
bedankte. Was hierbij sprake van
bijvoorbeeld synodale ondersteuning?
Tanneke de Mol: ‘Nog niet echt, maar
dat lag ook wel wat aan ons. We hadden het misschien moeten vragen,
maar er was hier zoveel te doen.’
Geen twijfel dus over het belang van
inbreng en behoud van de lutherse
traditie in Amersfoort; dat wordt
erkend en is gewenst, zoals ook blijkt
uit het symposium met die titel van
20 november jongstleden dat werd
georganiseerd ter gelegenheid van
het afscheid van dominee Kees van
der Horst in juli van dit jaar.
Alma Evenhuis

Loman en Loman in Ede

L

oman en Loman, Abraham Dirk
(1823-1897) en Rudolf (18611932), staan centraal tijdens een
bijeenkomst op zaterdagmiddag 12
maart 2011 in Ede. Abraham Dirk was
een vrijzinnig en veelzijdig predikant,
tevens hoogleraar theologie, publicist,
muziekhistoricus en maatschappelijk
betrokken burger Rudolf was musicus,
pianist, organist en schaakgrootmeester.
Arno Fafié uit Haarlem zal een inleiding
houden over A.D. Loman als theoloog,

Hans Mudde uit Rijswijk leidt beide
Lomannen in als componist en Rudolf
Loman als schaker en Gert van der Kaa
uit Ede brengt een aantal orgelcompo
sities van A.D. en R. Loman ten gehore.
Een aantal werken van de theoloog
Loman zullen ter inzage liggen en
meesterzetten van de schaker Loman
zullen zichtbaar worden gemaakt. De
Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel zal met een stand aanwezig zijn.
De organisatie is in handen van domi-

nee Hans Mudde en Karel Loman.
Aanleiding is een doctoraalscriptie van
de zoon van Loman, Jan Karel (19722004), over Abraham Dirk die grotendeels verscheen in het Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis
2008-2010. Plaats van samenkomst is
de lutherse kerk en het luthers
gemeentecentrum in Ede.
Aanmelding en informatie: Karel
Loman, tel. 0318-616272, email:
jkloman@zonnet.nl
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Kinderbijbelsymposium, een impressie
Het Kinderbijbelsymposium ‘Heb je wel gehoord van
Abraham’ dat eind november plaatsvond in de lutherse
kerk van Den Haag was een groot succes, ook al lag een
deel van het treinverkeer in Nederland plat. Er waren
uitstekende lezingen, workshops waarin men met elkaar
in gesprek kon en een presentatie van nieuw werk van
Karel Eykman. En de kinderen? Die maakten muziek,
deden een spel of speelden het verhaal van Abraham en
Sara met twee van hun knechten na.
hij zelf in de boekenkast heeft staan.
De kinderbijbels ademen vaak de
geest van de tijd waarin ze werden
geschreven: tot de Verlichting werden
ze gebruikt om kinderen zoveel
mogelijk bijbelkennis bij te brengen
en daarna moesten ze helpen bij de
vorming van de ‘brave burger’. W. G.
van der Hulst was de eerste auteur
die uitging van de beleving van het
kind en zette zo een nieuwe koers in.
Trinette Verhoeven.
Dominee Trinette Verhoeven, samen
met jeugdouderling Elma TimmersDekker geestelijk moeder van het
symposium, opende de dag. De
belangrijkste voorwaarden voor het
vertellen van bijbelverhalen aan
kinderen zijn volgens haar liefde en
vertrouwen.
Het gaat erom een sfeer te scheppen
waarin het kind het verhaal tot zich
kan laten komen.

Marike De Reuver.

Dr. Willem van der Meiden promoveerde onlangs op de geschiedenis
van de Nederlandse Kinderbijbels.
Zijn proefschrift luidt: ‘Zoo heerlijk
eenvoudig’. Eenvoud in veelvoud, dat
wel, zoals blijkt uit de 900 titels die

Marike de Reuver is eindredactrice
van de website www.kinderbijbels.nl.
Zij sprak over de ontwikkelingen op
het gebied van de digitalisering van
alles wat de geloofsopvoeding kan
ondersteunen, zoals kinderbijbels. Zij
gaat ervan uit dat ook de kinderbijbel
steeds vaker als e-book zullen
verschijnen en dat kinderen en hun
ouders er via het internet en de computer steeds interactiever mee bezig
zullen zijn. Maar de papieren kinderbijbel zal ook nog wel even blijven.
Dominee Nico Ter Linden schreef een
serie hervertellingen van bijbelverhalen
voor kinderen: ‘Het land onder de
regenboog’. ‘De profeet in de vis’ en
‘Koning op een ezel’. Hierbij volgde
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Willem van der Meiden.

hij hetzelfde principe als bij ‘Het
verhaal gaat’, want ook kinderen zijn
volgens hem in staat om – intuïtief –
te onderscheiden tussen het taal
niveau van de ratio en de mythos/
het geloof.

Dorothea Timmers.
Dr. Dorothea Timmers-Huygens
onderscheidt (met Daniël van
Egmond) niet twee maar drie niveaus,
die te maken hebben met de menselijke waarneming: de empirische laag,
waarmee de met de zintuigen waargenomen feiten worden bedoeld, de
transcendente laag, die informatie
geeft over dat deel van de werkelijkheid dat met emotionele, maar essentiële termen wordt beschreven (liefde,
trouw, verdriet, enz) en de eidetische
laag, die informatie geeft over datgene
dat verder reikt dan het menselijke en
ons het besef geeft deel uit te aken
van een groter geheel. Volgens
Timmers-Huygens is geloven een
mogelijkheid die gegeven is met
mens-zijn en niet alleen iets dat
aangeleerd wordt. Bijbelverhalen
appeleren aan die mogelijkheid.

Karel Eykman.
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Ook Karel Eykman, de auteur van het
beroemde ‘Woord voor woord’, was
van de partij. Toen hij had gehoord
over het symposium, meldde hij zich
aan. Hij droeg voor uit eigen werk,
waarin hij ons deelgenoot maakte
van zijn wijze van geloven en van
het vertellen van bijbelse verhalen en
teksten. Zoals velen al hadden
gehoopt, droeg hij ook zijn bewerking van psalm 23 voor.

Musiceren.
De kinderen maakten muziek…

Toneelspelende kinderen.
En speelden het verhaal van verhaal
van Abraham, Sara en twee knechten
uit.
Erwin de Fouw

Tips
Gedurende de dag passeerden tips de revue die helpen bij het kiezen van
een kinderbijbel. Met dank aan Jolien Dekker, een Haagse lutheraan, die ze
optekende en uitwerkte.
1. Kijk eens op www.kinderbijbels.nl, waar ongeveer honderd hedendaagse
kinderbijbels zijn gerubriceerd en gerecenseerd, inclusief voorbeeld
pagina’s.
2. Lees tijdens het (virtueel of echt) bladeren in kinderbijbels hardop een
paar stukjes, om te kijken of jijzelf het ook leuk vindt om zo’n tekst
voor te lezen. Wat je je kinderen voorleest, moet ook bij jezelf passen!
Kijk ook of je eigen favoriete verhalen er in staan (als je die hebt) en
wel op een manier die je aanspreekt.
3. Bedenk of je een kinderbijbel zoekt die de verhalen navertelt, of één die
ook een uitleg/bedoeling/moraal in het verhaal stopt. In dat laatste geval
moet het natuurlijk goed aansluiten bij wat jij je kinderen wilt leren.
Waarschuwing: een ‘slechte’ kinderbijbel, met een nare moraal of met
angstaanjagende verbeeldingen (in woord en beeld), kan echt kwaad!
- Of een kinderbijbel goed bij jullie past, kan je checken aan de hand
van een aantal kernverhalen. Dat maakt het vergelijken ook makkelijker. Denk aan de verhalen over:
- De schepping
- Abraham die zijn zoon Isaäk moet offeren
- De geboorte van Jezus
- De dood en opstanding van Jezus
- Wonderen (bijvoorbeeld de doortocht door de Rode Zee of de
bruiloft te Kana)
4. Kijk in ieder geval even naar de onderstaande drie kinderbijbels:
‘De kijkbijbel’ van Kees de Kort. Heel eenvoudige en korte teksten,
sterke prenten!
‘ Om te beginnen’ van Bara van Pelt. Leuk vertelde verhaaltjes, die
steeds worden voorafgegaan door informatie en uitleg voor de voorlezer.
‘ Het groot kinderbijbelliedjesleesboek’ van verschillende schrijvers en
dichters. Elk verhaal heeft ook een eigen liedje! Vrolijke tekeningen
5. En als je dan een kinderbijbel gekozen en aangeschaft (of gekregen)
hebt, en je gaat voorlezen: maak er een feestje van, met een warme en
rustige sfeer, misschien wel met een muziekje en een kaarsje.... En
vooral: houd in gedachte dat elk verhaal een beeld geeft – iets uitbeeldt
– van Gods liefde voor jou, voor je kinderen, voor alle mensen!

bericht
Lutherse schaakdag 2011
De lutherse schaakdag wordt voor de
zevende keer gehouden op zaterdag
5 maart 2011 in het Koetshuis van
Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124 in
Bennekom. De ontvangst is vanaf
10.00 uur, het programma begint om
10.30 uur en eindigt omstreeks 16.00
uur. De dag staat onder auspiciën
van de Vrienden van Hoekelum en
wordt geleid door Hans Mudde en
Klaus Bodlaender. Evenals in vorige
jaren belooft het weer een genoeglijke dag te worden.

Hoofdschotel van de dag is een
schaaktoernooi met korte partijen
(maar geen snelschaak) waaraan zowel
ervaren als minder ervaren schaakspelers en –speelsters met plezier en kans
op succes kunnen deelnemen.
Voorts zal Klaus Bodlaender iets vertellen over historische schaakvarianten – vormen van schaken uit andere
tijden en landen – en een aantal van
deze schaakvarianten tonen.
De deelnemersprijs (inclusief lunch,
koffie, thee) bedraagt € 15.00, te

voldoen bij aankomst. De lunch vindt
in het Kasteel plaats.
Opgave liefst zo snel mogelijk doch
uiterlijk 28 februari bij Klaus Bod
laender, Bosweg 33, 6721 HM Bennekom, tel. 0318 414 073 of bij Hans
Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48,
2285 BB Rijswijk, tel. 070 365 97 38,
e-mail hansmudde@planet.nl.
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kwartjes

Oogstviering voor jong en oud op
31 oktober 2010 in Oecumenisch
Kerkcentrum Goede Rede in
Almere Haven

H

et thema voor de oogstviering
was ‘Ontvangen en Delen’.
Uitgenodigd waren jong en
oud en het Almeerse huis aan
huisblad had er aandacht aan
geschonken. Twee kleinkinderen
waren met hun grootmoeder meegekomen. Een van de kinderen, hielp
mee bij het binnenbrengen van de
gaven en bracht samen met de grootmoeder een oogstbakje bij een
gemeentelid.
De gezamenlijke kerken van de Goede
Rede – katholiek en protestants
inclusief luthers – hadden de oogstviering aangegrepen om ten behoeve
van het voedselloket Almere houdbare levensmiddelen in te zamelen.
Een bijzondere gast in de door de
oecumenische werkgroep voorbereide

viering was ds Priscilla Singh van de
Tamil Lutheran Church in Zuid India.
Zij was 10 jaar lang secretaris voor
de afdeling Vrouwen in Kerk en
Samenleving in de Lutherse Wereldfederatie in Genève.
Haar prediking ging over de bede van
het Onze Vader “Geef ons heden ons
dagelijks brood.” “Het Onze Vader is
een gebed van verbondenheid in
gemeenschap,” aldus Singh. “Het
woord “Ik” en “mijn” komen er niet
in voor, maar wel het woord “ons.”
Welzijn van de enkeling is ten diepste
verbonden met het welzijn van allen.
Als niet voor het welzijn van anderen
gezorgd wordt, kan er geen vreugde
zijn over brood dat ontvangen wordt.
Singh refereerde in haar prediking op
hervormingsdag ook aan het spirituele

Dit is Jony van de Loosdrecht, een
van de kinderen bij de oogstviering
met het licht voor de kinderkerk.
brood, dat God in zijn woord en
sacrament schenkt. Jezus heeft in zijn
prediking benadrukt dat hij het
levende brood is.
Met het delen van gevlochten brood
(challes) en druiven in een grote
kring in de kerkzaal werd verbondenheid met het levende brood bevestigd.
Bij de koffie werd zelf gebakken
appeltaart gepresenteerd en valkenier
in opleiding Peter Zwierstra en dochter
Fijkje Zwierstra gaven de kerkgangers
de mogelijkheid met een kerkuil en
woestijnbuizerd kennis te maken. Een
vliegronde rondom het kerkgebouw
kon vanwege slecht weer niet plaatsvinden en houdt de gemeente tegoed
voor de volgende gezinsviering.

Ds Cornelia Hübner
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Ter nagedachtenis van Willem
Barnard * 1920 † 2010

‘

plaats, vanuit de Oudkatholiek Sinte
Getrudiskathedraal in Utrecht. De kist
met zijn stoffelijke overschot werd door
vrienden de kerk binnen gedragen terwijl de gemeente zong: ‘Lieve Heer, Gij
zegt: ‘kom’ en ik kom, - want mijn leven
is onder de macht gesteld van de Heer
die mijn dagen en nachten telt…’ (liedboek, gezang 51) Het is een lied dat wij
in de Augustanakerk vaak zingen tijdens de Avondmaalsviering, kort voordat wij naar de tafel gaan om brood en
wijn te ontvangen.
Voor Willem Barnard was de viering
van het Heilig Avondmaal de kern waar
alles om draaide: hier voelde hij het hart
van de kerk kloppen, en zijn eigen hart
sloeg dan hoger. Want leven en dood,
alles wordt omvat door het gebaar
waarmee de Opgestane brood en wijn
uitdeelt aan zijn gemeente.
‘Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet
alleen, wees het woord in mijn vlees en
de geest om mij heen, wees de adem
waaruit ik ontsta.’ Niemand hoeft zijn
weg alleen te gaan. Als christen leer je
om je weg zelf te gaan, met je eigen
twee benen, maar je hoeft je weg niet
alleen te gaan. Zo vierden wij ook tijdens de uitvaartdienst onder dankzegging het heilig Avondmaal.
Willem Barnard zag dat het mysterie
van de Avondmaalsviering het mysterie
van het menselijk leven in zich

Maria Pfirrmann
(Maria Pfirrmann is predikante van de
ELG Amsterdam, Augustanakerk, en is
gepromoveerd op gedichten en liederen,
het vroege werk, van Willem Barnard/
Guillaume van der Graft)

Ik woon in een flatgebouw, een rijtje
van vijf huizen, mijn huis is het op
één na laatste. In de maand december
van het jaar 2008 kwamen in het
eerste huis nieuwe mensen wonen. Ik
zag weinig van de activiteiten daar,
maar ik hield een keer de deur open
voor een man die z’n armen vol had
met dozen. De nieuwe buurman. Hij
bedankte me in verschillende talen
maar niet in het Nederlands.
Toen ze er woonden zag ik nog

steeds weinig van ze. De lamellen in
de keuken en in de slaapkamer –
waar ik vrijwel dagelijks langs loop
– waren (en zijn) altijd gesloten. Het
heeft echt weken zo niet maanden
geduurd voor ik er weer wat zag. Het
was wel duidelijk dat het mensen
waren uit een ander land, er stond
ook een buitenlandse naam bij de bel.
Gedurende dat hele eerste jaar kan ik
de keren dat ik er iemand gezien heb,
tellen op de vingers van één hand. Ik

kwam er van lieverlee wel achter dat
er een man, een vrouw en twee tienerjongens woonden en één keer zag
ik er ook een meisje van een jaar of
16. Op 31 december 2009 werd er ’s
middags bij me gebeld en er stond
een man voor de deur met iets in z’n
handen. Ik dacht heel even aan de
bezorger van een krant maar toen
begon hij te praten en drong het tot
me door dat het de ‘nieuwe’ buurman
was. Ik viel hem in de rede met
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Wij moeten Gode zingen halleluja,
om alle goede dingen…’ zongen wij
in de Augustanakerk op Eeuwigheidszondag, en later in de dienst, tijdens de gedachtenis van wie dit jaar
overleden zijn zong de cantorij: ‘Voor
de toegewijden stillen in den lande die
van binnen brandden met een heilig
vuur, danken wij U, Heer!’ Beide liederen zijn geschreven door Willem Barnard, die in datzelfde uur is overleden,
terwijl in vele kerken zijn liederen werden gezongen en de harten zich richtten
op de troostende beloftes van voleinding en nieuw leven. Niemand in de
20ste eeuw had zoveel invloed op het
zingen en vieren van de kerken in
Nederland als Willem Barnard. Zijn
liederen zijn voor velen vanzelfsprekend, vertrouwd en nabij. Zijn creatieve
en poëtische manier om mensen van
zijn tijd geloofstaal te geven, heeft voor
velen de bijbelse boodschap minder
zwaar en dogmatisch laten worden,
maar des te meer diepzinnig en levensvatbaar. Een hele generatie van christenen kon bij Willem Barnard leren de
bijbel te lezen als een boek vol van
poëzie: Beelden en verbanden die zich
op een verrassende manier voordeden,
verhalen en profetische teksten die
opnieuw opengingen, als of ze voor het
eerst tot ons komen.
Op 26 november vond zijn uitvaart

opneemt. Zijn lied is eenvoudig van
woorden, vol van klank, geheimzinnig
van betekenis, en toch weer duidelijk
van strekking: ‘…ik zeg ‘kom’ en Gij
komt en uw bloed wordt wijn en uw
lichaam brood voor wie hongerig zijn…’
Zo komt de Opgestane naar zijn
gemeente, zo geeft hij dagelijks het
leven. Gezongen in het begin van een
dodenmis blijkt dat dit een lied is waarmee een mens kan leven en sterven.
Wij zijn rijk met de erfenis die Willem
Barnard ons heeft nagelaten. In zijn
liederen zullen wij verbonden blijven
met deze bijzondere getuige van het
Evangelie. Moge zijn nagedachtenis
voor ons en voor de hele kerk tot zegen
zijn.
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‘Oooh, u bent de buurman!’ En ja, dat
klopte. Hij kwam een lekkernij aanbieden, een traditie op de laatste dag
van het jaar, een traditie uit zijn
land, heel erg zoet maar wel lekker
zei hij (en dat was het ook, zo bleek
later). ‘Uit welk land komt u dan’,
vroeg ik. Het bleek Irak te zijn. Zijn
Nederlands was vrij slecht maar we
begrepen elkaar. Ik was blij verrast,

dat begrijpt u. Uiteraard heb ik hem
heel hartelijk bedankt, ik vond het
heel bijzonder maar was ook een
beetje verbluft en achteraf speet het
me dat ik hem niet binnen genodigd
had. Het hele jaar heb ik wederom
nauwelijks iets van de buren gezien.
We naderen nu weer de 31e december,
wie weet komt hij weer langs. Dan zal
ik hem zeker binnen vragen. Ik peins

me echter suf of ik er zoiets aardigs
tegenover kan stellen, oliebollen bakken doe ik tegenwoordig niet meer. En
een bol van de Hema vind ik niks. Als
ik dit schrijf is het november en heb ik
dus nog even tijd. Misschien doe ik
wel een chocoladeletter op 5 december… De B van Buren?
Tjally Everaarts-Bilyam

LWF secretaris-generaal: ‘Bouw bruggen in
een wereld die geteisterd wordt door conflict’
In oktober 2009 koos de Lutherse
Wereldfederatie (LWF) de Chileense
theoloog Martin Junge als haar achtste secretaris-generaal. Hij volgde de
Zimbabwaanse theoloog Ishmael Noko
op die per 1 november van dit jaar
met pensioen ging. LWF-president
bisschop Munib Younan leidde de
avondmaalsdienst in de kapel van het
Oecumenisch Centrum in Genève, de
standplaats van het LWF-communiokantoor. Naast andere gasten waren
vertegenwoordigers van alle regio’s
aanwezig. De dienst was gecombineerd met een vergadering van het
dagelijks bestuur van de LWF.

I

n de preek ter gelegenheid van zijn
installatie herinnerde Junge de
lidkerken van de LWF aan hun
wederzijdse verantwoordelijkheid om
zorg te dragen voor dialoog,
inclusiviteit, heling en transformatie.
‘Samen op weg naar Emmaüs’, was de
titel van de op Lucas 24 gebaseerde
preek. Junge legde de nadruk op het
belang van Jezus’ vraag aan zijn discipelen –‘waar loopt u toch over te praten?’- voor kerken die proberen deel te
nemen aan Gods missie vandaag. Hij
merkte op dat deze houding ondersteund kan worden door ‘luisteren voor
te spreken, ruimte geven aan de onophoudelijke conversaties die mensen en
hele gemeenschappen hebben,’ en door
te proberen om levenservaring en
omgeving beter te begrijpen. ‘De LWF
heeft het in haar tocht van jaren altijd
als haar opdracht gezien om bruggen
te bouwen en in stand te houden in
een wereld die wordt geteisterd door
conflicten, ijzeren gordijnen, glazen
plafonds en alle zichtbare en onzichtelkkwartaal

bare muren die scheiden, buitensluiten
de menselijke soort beperken en
beknotten, de soort die opgeroepen
wordt één te zijn’, aldus Junge.
De nieuwe secretaris-generaal beschreef hoe de geschiedenis van de
LWF laat zien dat het paradigma van
de kerk met een missie steeds een
sterke theologische intuïtie en roeping
is geweest. ‘Deze dialogische houding
komt voort uit de sterke diaconale
betrokkenheid van de LWF en haar
profetische stem, mensen en hun
gemeenschappen samenbindend in hun
worsteling voor gerechtigheid en inclusiviteit en hun inspanningen om rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen
te bouwen’, zei hij. Dit heeft ook altijd
tot de kern van de oecumenische
betrokkenheid van de LWF behoord,
net als gesprekken met andere religies
en de samenleving in het algemeen.
Refererend aan zijn tekstkeuze vertelde
Junge, een voormalig president van de
Evangelisch-Lutherse Kerk in Chili, dat
hij opgroeide in een omgeving waar de
inzichten van bevrijdingstheologie
intensief werden besproken. Het verhaal
over het delen van het brood aan de
tafel had een betekenis voor de LWF
‘als een gemeenschap van kerken die
altaar en kansel delen’ en die haar identiteit vindt in een spirituele reis van een
gedeelde missie: ‘De maaltijd aan de
tafel wordt niet alleen gedeeld als het
volle begrip is bereikt, het is niet de
eindfase van theologisch en spiritueel
inzicht.’ Voor de discipelen wordt de
tafel ook een plek waar het getuigenis
versterkt wordt. ‘Ze glijden terug naar
het epicentrum van lijden en pijn, wat
december 2010

slechts een paar uur eerder ondragelijk
bleek. Ze aanschouwen de plek van
roemloze marteling om getuigen te zijn
dat God niet uitgeroeid kan worden.
Wezenlijk getransformeerd erkennen ze
hun roeping als getuigenis van hoop.’

Rechtvaardiging door genade
Hetzelfde geldt voor de avondmaals
tafels van vandaag, aldus Junge. ‘Tafels
worden de plek voor inclusiviteit,
heling en transformatie. De bijeenkomst van verschillende mensen rond
die inclusieve gemeenschappelijke tafel
staat op één lijn met het fundamentele
lutherse theologische begrip van rechtvaardiging door genade. Met het delen
van een [diepe] honger naar heling,
naar rechtvaardigheid, naar vrede,
delen we ook de opvatting dat we niet
in staat zijn die honger te bevredigen,
maar dat we het nodig hebben gevoed
te worden. Onze open, lege en uitgestrekte handen aan de tafel van de
Heer, die het nodig hebben te ontvangen waarin we zelf niet kunnen voorzien, worden de duidelijkste uitdrukking
van wat geloof leert over de menselijke
natuur: wij zijn afhankelijk van Gods
genade.’
Martin Junge sloot af met: ‘Mogen wij
de opgestane Christus ontmoeten, hij
die luistert, hij die sterkt, hij die zelfs
onze versnipperde ervaringen uitlegt in
het licht van Gods bedoelingen – en
ons dan voedt zodat wij gesterkt zijn
voor het werk in zijn naam, terwijl wij
Gods rijk verkondigen, onze naasten
dienen en onrechtvaardigheid aan de
kaak stellen.’
Praxedis Bouwman
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Nederlands Luthers Genootschap
heeft uw hulp nodig
Het Nederlands Luthers Genootschap
voor In- en Uitwendige Zending (Luthers
Genootschap, 1852 Amsterdam) heeft
als opdracht ‘het verlenen van steun op
het gebied van binnen- en buitenlandse
zending’.

De apostolaire en missionaire taken werden in 1943 overgenomen door de, onder
de synode resorterende, Zendingsraad.
Het Genootschap werd fondsenwerver en
subsidiënt van buitenlandse projecten
van de Zendingsraad en binnenlands
gemeenteopbouwwerk. In 1998 droeg de
Zendingsraad haar werk over aan de
dienst voor missionair en diakonaal werk
en oecumenische relaties (MDO) van
KerkInActie een onderdeel van de toen
gevormde samenwerking tussen de
Protestantse Kerken in Nederland.

Geschiedenis in vogelvlucht
In 1889 zond het Genootschap de eerste
zendeling Johannes Kersten in haar
dienst naar de Batu en Niaseilanden, ten
westen van Sumatra. Hij zou gevolgd
worden door vele anderen, waarvan de
namen Frickenschmidt en Landwehr en
zeker Schröder en Steinhart een begrip
zijn geworden voor de Nederlandse
lutheranen.
Naast het zendingsgebied in Indonesië
onderhield het Luthers Genootschap
partnerschaprelaties met de lutherse
kerken van Suriname, Tanzania en
Namibië en was zij betrokken bij de
opbouw van de lutherse kerken in
Oost-Europa na de ‘Wende’.
In eigen land stond de gemeenteopbouw
centraal. De vorming en opbouw van
nieuwe gemeenten zoals destijds in
Flevoland werd ondersteund. Vanuit de
werkgroep Binnenland werd audiovisueel
materiaal ontwikkeld zoals de cursus
‘Typisch luthers’. Nog steeds wordt jaarlijks het Evangelisch-Luthers Dagboek
uitgegeven, waarin liturgische gegevens,
gebeden en lezingen en meditaties voor
elke dag zijn verzameld.

Heden en toekomst
Anno 2010 is het Luthers Genootschap
betrokken gebleven bij de drie concen
tratiegebieden: Indonesië, Suriname en
Namibië. Met de Lutheran World Service
(LWS), de noodhulp- en ontwikkelingselkkwartaal van de Lutherse Wereld
werk-afdeling

federatie onderhoudt het bestuur nauwe
banden. Hierdoor is het mogelijk om bij
rampen als de aardbeving in Haïti in januari 2010 rechtstreeks de Nederlandse lutheranen te benaderen om het werk van de
LWS in de rampgebieden te ondersteunen.
Wat het binnenlandwerk betreft, ondersteunt het Genootschap lutherse gemeenten bij het in stand houden en opbouwen
van hun gemeentewerk. De secretaris
vertegenwoordigt de lutheranen in de
Nederlandse Zendingsraad.

Indonesië
- 1989: een delegatie van het Genootschaps-bestuur is aanwezig bij de
vieringen van 100 jaar Batu-kerk, ter
gelegenheid waarvan de zogeheten
jubileumkerk op het hoofdeiland
Pulau Tello, geschenk van de Nederlandse lutheranen, werd gewijd.
- 1994 tot 2001: ds. Uwe Hummel helpt
samen met zijn echtgenote bij de opbouw van de theologische scholing van
de kerk van Nias en de Batu-eilanden.
- 2004/2005: Een tsunami (kerst) en een
aardbeving (Pasen) treffen ook Nias en
de Batu-eilanden: inzet Luthers
Genootschap voor noodhulp en later
wederopbouw van het gebied naast de
lopende missionaire projecten.
- 2006 – 2008: in samenwerking met
Kerkinactie: ds. Peter van Bruggen in
Nias, als docent verbonden aan de
Theologische Hogeschool Sundermann.
- 2009: delegatie Luthers Genootschap
brengt werkbezoek aan Nias en de
Batu-eilanden.
- 2007: ds. Uwe Hummel en zijn Niassische collega ds. Tuhoni Telaum
banua promoveren gezamenlijk op
‘Cross and Adu’, een socio-historische
studie over de ontmoeting van het
christendom met de inheemse cultuur
op Nias en de Batu-eilanden.

Suriname
Met de Evangelisch-Lutherse Kerk van
Suriname bestaat een hechte band. Naast
de uitzending van Nederlandse lutherse
predikanten als wijlen ds. Wim Jense
volgden Surinaamse studenten hun predikantsopleiding aan het EvangelischLuthers Seminarium. Veel Surinaamse
gemeenteleden vestigden zich in Nederland (lutherse gemeente Amsterdam
Zuidoost). In Suriname zijn het Genootdecember
2010Luthers Diakonessenhuis
schap
en het

Fonds behulpzaam bij het in stand
houden van de pastorale zorg en de
kerkelijke gebouwen, waaronder het
ziekenhuis en bejaardenhuis. In 2007
werd het nieuwe kerkgebouw van
Mottonshoop ingewijd.

Namibië
Tientallen jaren bestaat er een partnerschap tussen de Nederlandse lutheranen
en de Evangelisch-Lutherse Kerk in de
Republiek Namibië (ELCRIN). De lutherse
gemeenten Monnickendam en Eindhoven
hebben al lange tijd partnerschap met
een plaatselijke lutherse gemeente in
Namibië. In 2007 woonde mw. drs. Akerboom-Roelofs, coördinator voor het
Namibiëwerk, de ceremonie ter gelegenheid van het samengaan van de drie
lutherse kerken in Namibië bij en bezocht
verschillende projecten.

Met uw steun de toekomst
tegemoet
Het Luthers Genootschap kan niet
zonder de steun van leden en donateurs.
Met hulp van lutherse gemeenten en
besturen, individuele lutheranen en anderen die het werk van het Genootschap een
warm hart toedragen kunnen wij onze
binnen- en buitenlandse projecten
blijvend ondersteunen en de partnerschaprelaties levend houden. Wij zien uw
aanmelding en bijdrage graag tegemoet!
Bestuur Luthers Genootschap: (Voorzitter: vacant); Vice-voorzitter: Drs.
E.J.W.Chr. de Haan; Secretaris: Mw.
C. Aartsen-Kraaijpoel, Rietbergstraat 4,
7201 GJ Zutphen, Tel. 0575-515396,
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl;
Penningmeester: Drs. J.B. Val; Lid:
Dr. drs. C. Minderhoud.
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