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Bij de voorplaat

Detail van het Emmaus raam in de
St Margaret in Millington, East
Yorkshire. De twee reizigers op weg
naar Emmaus die de opgestane Christus
ontmoeten. De bijbel omschrijft ze als
discipels, maar veel van Jezus’ volgers
waren vrouw en in dit raam lijken ze
weergegeven als een getrouwd stel.

Later dan in andere jaren verschijnt
het eerste nummer van de nieuwe,
twaalfde jaargang van Elkkwartaal
pas in oktober. Dat hangt samen met
de bewogen geschiedenis die de
uitgever, de Evangelisch-Lutherse
Synode, en de redactie van het blad
het vorige jaar doormaakten. De
gespannen verhouding tussen deze
organen en meningsverschillen over
de redactionele verantwoordelijkheden hebben er toe geleid dat de
redactie in oktober 2011 aftrad.
Binnen de synode heerste een slecht
werkklimaat dat haar functioneren
dermate belemmerde dat zij in
december 2012 besloot om het
Moderamen van de Protestantse Kerk
mandaat te verlenen tot het instellen
van een Interim-Bestuur en zichzelf
een non-actieve status te verlenen.
Hier wordt elders in dit nummer
nader op ingegaan.

genoemde redactie zich bereid heeft
verklaard om haar werkzaamheden te
hervatten. Inmiddels hebben zich
ook vier aspirant-redactieleden
aangemeld zodat het redactieteam
niet alleen versterkt maar ook
vernieuwd kan worden.

Eén van de taken die aan het InterimBestuur werd gedelegeerd was om
ervoor te zorgen dat Elkkwartaal
weer verschijnt. Uitgebreid en zorgvuldig overleg tussen het InterimBestuur en de afgetreden redactie
heeft tot resultaat gehad dat de

Tenslotte hoopt het Interim-Bestuur
dat de lezers dit nieuwe, extra dikke
nummer van Elkkwartaal met plezier
zullen lezen.

Evenals in het verleden zullen de
redactieleden, waarvan de namen in
het colofon vermeld staan, de lezers
kennis laten maken met de veel-zijdigheid van de lutherse theologie en
van de lutherse traditie en actualiteit
binnen en buiten onze landgrenzen.
Eeuwig gaat voor ogenblik. Daarom
begint dit nummer van Elkkwartaal
zoals gewoonlijk met een meditatie.
Daarna volgt een groot aantal
artikelen waaronder ‘Nieuws van het
Interim-Bestuur’, waarin de taak, de
samenstelling en de werkzaamheden
van dit bestuur worden besproken.

Marius Wessel,
voorzitter van het Interim Bestuur

Ten geleide
Het is een ongeschreven ‘privilege’
van de hoofdredacteur van
Elkkwartaal om een afbeelding voor
de voorpagina uit te kiezen.
Maar wat zet je nou op de voorkant
van een blad waarvan de redactie een
jaar geleden opstapte, dat een jaar
niet verscheen en dat nu door
diezelfde redactie weer wordt
gemaakt, aangevuld met aspirantleden? En veel breder, hoe ga je met
vertrouwen de toekomst in?
Iets van de Emmaüsgangers, dacht ik.
Toen ik het bericht over de LWF
raadsvergadering redigeerde en
aankwam bij het agendapunt

gezin-huwelijk-seksualiteit en las dat
over dit heikele onderwerp via de
‘Emmaüs-methode’ gesproken is,
wist ik het zeker.
Ik wens alle lutheranen in het bijzonder, maar natuurlijk alle mensen die
nieuwe energie vanuit pijnvolle
omstandigheden zoeken, Lucas
24:13-35 toe!
De voltallige redactie deed voor dit
nummer graag wat we al jaren deden:
berichten uit de lutherse traditie in de
brede zin.
Praxedis Bouwman

Wartaal

Songs of Praise, als alternatief
voor de kerkgang bijvoorbeeld
Ik moet u bekennen dat ik geen regelmatige kerkganger
(meer) ben. Daar zou ik verschillende redenen voor kunnen aanvoeren maar dat ga ik niet doen. Ik heb wel eens
een tijdje gekeken naar de diensten op zondagmorgen,
uitgezonden door de RKK, maar daar ben ik mee
opgehouden, het is lastig thuis je aandacht erbij te
houden. Wat ik wel vrij regelmatig doe is kijken naar het
programma Songs of Praise van de BBC, op zondag, eind
van de middag. Soms zijn het traditionele hymnes,
gezongen in vaak oude kathedralen, gevuld tot aan de
laatste bank. Het zou me echter niet verbazen als het een
geselecteerd gezelschap is bestaand uit koren uit de
omgeving want ook in het Verenigd Koninkrijk lopen de
kerken leeg. Regelmatig zie je prachtige schoolkoren,
jongens met mooie rode koormantels die met hun hoge
stemmen stijgen tot in de hoogste punten van de kathedraal. En niet alleen jongens, ook meisjes tegenwoordig.
Soms worden er helemaal geen oude hymnes gezongen
maar moderne, popmuziekachtige, geestelijke liederen.
Soms met een groepje, soms a capella. Soms een jonge
zangeres of een groep mannen al dan niet gekleurd als ik
dat zo mag zeggen. Niet altijd wat ik zelf zou kiezen,
maar het kan heel inspirerend klinken.

Ik ben samen met mijn man vrij vaak in Groot Brittannië
geweest, we kampeerden er en een aantal keren waren we in
Wales in het zeer kleine gehucht Disserth. Een oude kerk, St.
Cewydds (14e eeuw), een kerkhof eromheen en daarnaast
een eenvoudig kampeerveldje bij de boer. Helaas is dat later
een ‘echte’ camping geworden met moderne voorzieningen
maar het kerkje bleef. In de zomer wordt er eens in de
maand een Evensong gehouden. In het kerkje is geen verwarming, geen elektriciteit. We kwamen er voor het eerst in
1969, de kerk is dag en nacht open en binnen stond een
harmonium, u weet wel, een psalmpomp, open en bloot.
Mijn man kon het niet laten daar wat op te spelen en we
zongen er samen bij. Tot ons plezier is het ons in later jaren
twee keer gelukt een Evensong bij te wonen. Beide keren
slechts een kleine schare gelovigen die ons bijzonder hartelijk ontving. De laatste keer had het harmonium het totaal
begeven en zongen we bij een armoeiig schraal klinkend
keyboard op batterijen. Onvergetelijke herinneringen waar
ik lang over uit zou kunnen wijden.
Ik moet u ook bekennen: het doet me wel wat, kijken en
luisteren naar Songs of Praise.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Meditatie
Romeinen 6: 3-8
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus
door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven:
we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven,

J

e kunt het soms niet meer horen. Een nieuw begin.
We hebben alles toch al een keer geprobeerd.
Waarom zou het nu wel lukken? Ik heb vaak genoeg
meegemaakt dat van een nieuw begin niets kwam omdat
de macht van de sleur – zo doen we het altijd al, was dat
dan niet goed – zo groot was. Van de andere kant wordt
vaak genoeg van een nieuw begin gesproken.
Na verkiezingen, na een fusie, na een mislukking.
Helaas blijft het vaak bij woorden – dat wat als nieuw
wordt beschreven lijkt maar al te vaak een herhaling
van iets ouds.
Wie geeft een kans aan een gebroken relatie?
Een vriendschap waar je elkaar bijna vergeten was of een
huwelijk, waar je langs elkaar heen bent gaan leven?
Waar moet een nieuw begin vandaan komen? Waarom
zou je iets willen repareren, een nieuw leven schenken,
wanneer het toch zo vele makkelijker is om het oude weg
te doen. Een nieuwe relatie, nieuwe vrienden, een nieuwe
tv, een nieuwe auto...
Een nieuw begin lijkt niet meer van deze tijd. Waarom
zou je nog zoveel moeite doen. Het oude heeft afgedaan,
iets nieuws moet dan ook echt iets nieuws zijn...
Gelukkig is er ook een andere manier van denken. Je
komt dan snel op het gebied van religie terecht. Religieus
denken wordt niet bepaald door korte termijn oplossingen
maar door een visie die vele generaties draagt (over
duurzaam gesproken...). Nieuw begin is bij uitstek een
religieus thema. Vanuit mijn geloof weet ik van een
nieuw start van het oude leven in een nieuw leven. We
spreken van dood en opstanding. Maar daarbij gaat het
niet om een verleden, maar steeds om het nu.
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Wij vertellen de oude verhalen niet aan elkaar door, omdat
zij ooit gebeurd zijn, maar omdat zij nu belangrijk zijn.
De verhalen krijgen een nieuw begin. En zij worden
daarmee van deze tijd, van mij.
Het nieuwe begin laat het oude bestaan. Maar het evenwicht wordt anders. In het nieuwe begin blijft Christus niet
aan de kant van het verleden staan, maar wisselt naar het
nu. Het zwaartepunt komt op het nu te liggen, op deze
tijd, mijn situatie zoals die is. Mijn leven is gericht op het
nu, niet op het verleden; het verandert – de grondhouding
in mijn leven is een andere, de overtuiging vernieuwd.
Dat is geloof en genade tegelijk.
Het nieuwe begin vraagt veel – vooral loslaten en
vertrouwen. Loslaten van oude structuren die vasthouden
in het verleden en vertrouwen in het ontstaan van nieuwe
vormen van houvast. Loslaten van bezit of macht en
vertrouwen in het delen van waarden. Het gaat om nieuw
leven te midden van het oude leven. Dat kost kracht.
Loslaten kost kracht – ook het loslaten van wat niet goed
was. En vertrouwen kost nog meer kracht – ook het
vertrouwen in Christus.
Deze kracht vind ik niet in mijzelf. Deze kracht heb ik niet
op voorraad. Maar zoals het manna uit de hemel ontvang
ik deze kracht iedere dag opnieuw. Met Christus aan mijn
kant, niet vastgeketend in het verleden, in vastgeroest
bezit, maar open voor verandering, open voor ontmoeting,
open voor de Ander.
Detlef Bohlken
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Europese lutherse kerkleiders trekken
meer samen op

E

uropese LWF kerken binnen de
drie regio’s hebben afgelopen
mei in het Tsjechische Ostrava
afgesproken jaarlijks met elkaar
contact te hebben. In 2003 besloot de
10e assemblee van de LWF in
Winnipeg (Canada) een toevoeging
bij de naam te doen: a communio of
churches, ‘een gemeenschap van
kerken’. Deze verandering beklemtoonde één aspect van de identiteit
van de LWF; hij is tegelijk een focus
in het beleid. De lidkerken van de
LWF wilden en willen groeien tot en
in gemeenschap met elkaar en met de
kerken van hun oecumenische relaties op nationaal en internationaal
niveau. Één middel om deze groei in
gemeenschap te bevorderen was de
ontmoeting van kerkleiders. Na
IJsland (2006), Greifswald (2008)
vond de derde plaats in Ostrava.
De plaats van de conferentie rouleert
binnen de drie regio’s van Europa
van de LWF: de Noordelijke regio
(Scandinavië), Centraal-West regio
(West-, Zuid-Europa en Duitsland) en
Centraal-Oost regio(Oost-Europa).
Deze conferenties worden voorbereidingsgroep voorbereid en geleid.
Het werk van de LWF in regio’s ter
versterking van de gemeenschap
werd nog eens bevestigd door het
strategisch plan dat vorig jaar door
de raad van de LWF werd aangenomen en geldt tot 2017. Daarin wordt
nadrukkelijk gesproken over ‘regionale expressies’ die vanuit hun
verschillende contexten bijdragen
aan het geheel van de communio

Drie strategische punten
Deelnemers uit 36 lidkerken en
netwerken uit Europa waren te gast
bij de Evangelische Kerk van de
Tsjechische Broedergemeenschap en
de Schlesische Evangelische Kerk
A(ugsburgse) C(onfessie). De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werd
vertegenwoordigd door Peter
Verhoeff (preses van de PKN) en
Ilona Fritz (predikant in ELG Amsterdam). Het nieuwe beleidsdocument
elkkwartaal

van de LWF ‘LWF-strategy 20122017. A communion of churchesWith passion for the Church and for
the World’ was het uitgangspunt voor
de conferentie. Het beleidsdocument
heeft drie speerpunten die elk op één
dag aan de orde kwamen, die in de
komende alinea’s aan bod komen.

Emmaüsgangers
De secretaris generaal Martin Junge
schetste in zijn openingstoespraak de
situatie van vele (lutherse) kerken in
de wereld en daagde de aanwezigen
uit met elkaar op weg te gaan zoals
de Emmaüsgangers, zonder angst, de
ogen geopend door Jezus Christus en
wetend dat Hij met hen op hun weg
zal zijn. Hij waardeerde de bijeenkomst als een uitdrukking van geloof
en waar geloof ons naartoe leidt.
“Deze conferentie verbindt u tot deze
opmerkelijke contour van kerk in
apostolische traditie, die zich nooit
zou terugtrekken in de veiligheid van
haar eigen context, maar altijd verbonden wil blijven met de universele,
of katholieke kerk. Uw conferentie is
een uitdrukking van het feit dat
onderhouden van relaties horen bij
het hart van christelijk geloof.” Met
het oog op het jubileumjaar 2017
herinnerde Junge eraan dat de Reformatie niet een bezit is van één kerk
of één confessie. Het jubileum is een
moment dat met grote oecumenische
sensibiliteit en in gemeenschap met
andere kerken gevierd moet worden.
Het is ook het moment om bezig te
zijn de eigen geschiedenis herinneren, de momenten van falen onder
ogen te zien en zoeken naar verzoening. Het jubileum herinnert er ook
aan dat Reformatie een doorgaand
proces is. Met het oog op de veranderende Europese context moeten ook
kerken hun plaats en rol evalueren
en opnieuw bepalen. Hij onderstreepte de betekenis van diaconie
vandaag de dag en het gesprek met
andere religies.

mission’ werd voorbereid door deelnemers van een diaconaal netwerk in
Europa dat zich in 2011 vormde:
‘interdiac’. In ‘interdiac’ werken
dertien partners uit elf landen met
elkaar samen. Hun doelstelling is het
een diaconale gemeenschap in
Europa te worden die met elkaar
inzicht verwerft en verdiept in de
contexten, gezamenlijke strategieën
ontwikkeld voor hulp en ‘advocacy’.
Mensen voor oord en trainers werken
samen in ‘workinggroups’. Praktische
en theoretische kennis wordt daardoor verdiept en verder ontwikkeld.
‘Conviviality’- de kunst en praktijk
van ‘met elkaar leven in verschillende contexten’ is de kern van het
netwerk. Het netwerk wil creativiteit
bevorderen, het samen doen en delen
stimuleren, dominantie afbouwen
om (levens)kwaliteit te verbeteren en
elkaar te versterken en te bemoedigen. Het was een prikkelend voorbeeld voor landen overstijgende
diaconie dichtbij mensen.

Groeien als gemeenschap in
Europa
De deelnemers van de conferentie
zijn tot een gezamenlijk besluit
gekomen wat de samenstelling, duur
en doel van de kerkleider bijeenkomsten zijn en hoe de kerken
elkaar ontmoeten tussen de grote
bijeenkomsten. Het was een unaniem
besluit, waarin ook is afgesproken
dat we samen als de Emmaüsgangers
op weg gaan, samen thema’s
verdiepen en netwerken opbouwen.
Er is ruimte voor experiment, maar er
is ook een duidelijke structuur. Dit
besluit was een mijlpaal op de weg
van de lutherse kerken in Europa.
Samengesteld door Praxedis
Bouwman (vanuit het Europese
communicatie-netwerk KALME
aanwezig), met gebruikmaking van
het verslag dat de dominees Fritz en
Verhoeff schreven

Diakonie als holistische missie
Het speerpunt ‘diaconie in holistic
oktober 2012
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Nieuws van het Interim-Bestuur

Instelling en samenstelling van het
Interim-Bestuur
Zoals u eerder in deze Elkkwartaal
heeft kunnen lezen heeft de evangelisch-lutherse synode in december
2011 besloten het moderamen van de
generale synode van de Protestantse
Kerk in Nederland te machtigen om
een Interim-Bestuur in te stellen en
zich zelf een non-actieve status toe te
kennen. In dit besluit werd ten aanzien van het Interim-Bestuur bepaald
dat het moest bestaan uit vijf lutherse
leden, met twee adviseurs afkomstig
uit de Protestantse Kerk in Nederland
en één adviseur uit de LWF. Op
verzoek van het Interim-Bestuur is
een luthers lid als derde adviseur
toegevoegd.

H

et Interim-Bestuur (IB) werd in
januari 2012 benoemd. De
huidige leden zijn:
Mw. Ds. A. Groeneveld: predikant
Protestantse Gemeente te Weesp en
Driemond, daarvoor van de Evangelisch-Lutherse Gemeente NaardenBussum, was docent aan het
Theologisch Seminarium Hydepark
(later het Protetants Theologisch
Universiteits Seminarium in Doorn)
en redactielid van ‘Woord & Dienst’,
woont in Almere.
Ing. H. Oosterveer: had een veelzijdige loopbaan bij de overheid en het
bedrijfsleven, was en is voorzitter en
penningmeester van diverse lutherse
instellingen, woont in Waalre.
Dhr. J.S. Ruppert: is als accountant
en manager in diverse functies
werkzaam geweest. Hij was kerkrentmeester van de evangelisch-lutherse
gemeente in zijn woonplaats Zeist en
was in de jaren negentig lid van de
financiële commissie van de lutherse
synode. Momenteel is hij
penningmeester van de SLUB.
Prof. Dr. Ir. M. Wessel: emeritushoogleraar Wageningen Universiteit,
was onder meer voorzitter van de
kerkenraad van de lutherse gemeente
Ede en lid van de Raad van Toezicht
elkkwartaal
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van de PThU, woont in Ede.
Mw. M. van der Werf: was onder
meer voorzitter van de lutherse
jeugdbond, lid van de evangelischlutherse synode en de synodale
commissie, is organisatieadviseur,
woont in Culemborg.
De heren Wessel en Oosterveer zijn
benoemd als respectievelijk voorzitter
en secretaris van het IB.
De adviseurs van het IB zijn:
Ds. R.E. van den Berg: emerituspredikant, laatste gemeente Delft, was
secretaris van de evangelisch-lutherse
synode, daarna hoofd van het
synode-secretariaat (luthers en PKN),
adviseur van de synodale commissie
en het moderamen generale synode
van de Protestantse Kerk in
Nederland, woont in Delft.
Ds. J. Stelwagen: emeritus-predikant
Protestantse Kerk in Nederland,
laatste gemeente Veenendaal, was
ongeveer tien jaar voorzitter van het
Generaal College voor de Visitatie,
woont in Leersum.
Mw. Mr. Drs. van der Waaij:
advocaat, is bestuurslid van de Maatschappij van Welstand en was onder
meer voorzitter van een protestantse
wijkkerkenraad in haar woonplaats
Amersfoort.
Mw. ds. K. Mahn (namens de LWF):
was Oberkirchenrätin van de
Vereinigte Evangelisch Lutherische
Kirche Deutschland en zij heeft in
Nederland verschillende malen
zittingen van de evangelisch-lutherse
synode bij-gewoond.

Taken van het Interim-Bestuur:
De lutherse synode heeft aan het IB
onherroepelijk tot het einde van haar
zittingstermijn (mei 2013) een
beperkt aantal taken met de daarbij
behorende taken overgedragen.
Deze zijn als volgt omschreven:
• Het vaststellen van een nieuwe,
aan de huidige kerkorde aange-

paste huishoudelijke regeling.
• H
 et vaststellen van een nieuwe
verkiezingsregeling, met voor
zover mogelijk, bijzondere aandacht voor het waarborgen dat de
samenstelling van de evangelischlutherse synode aansluit bij de
breedte van de opvattingen van
haar leden en de geografische
spreiding van de evangelischlutherse gemeenten.
• Het ontwikkelen van kernelementen op grond waarvan de ‘Commissie Steunverlening’ kan beoordelen in hoeverre verzoeken om
steun uit het fonds dat bedoeld is
voor initiatieven, gericht op het
‘behouden, bewaren en uitdragen
van de lutherse traditie’
(€ 375.000 per jaar uit de Solidariteitskas; besluit Generale Synode
april 2009) kunnen worden gehonoreerd.
• Te voorzien in de noodzakelijke
c.q. voorgeschreven afvaardigingen namens de evangelischlutherse synode, zoals de generale
synode en de LWF, zulks voor de
periode totdat een nieuw verkozen
evangelisch-lutherse synode
nieuwe vertegenwoordigers kiest.
• Het beleggen van verkiezingen
volgens de nieuwe verkiezingsregeling.
• Zaken van formele- en administratieve aard en zaken die geen
uitstel gedogen af te handelen, in
het bijzonder de verschijning van
Elkkwartaal.
• Het creëren van de randvoorwaarden voor het herstellen en helen
van de onderlinge relaties van de
synodeleden, met als doel het
commitment om de eenheid te
herstellen.
• Het IB heeft zitting tot uiterlijk het
einde van de zittingsduur van de
huidige synode.
• Het IB legt verantwoording af over
zijn handelen aan de nieuw gekozen synode.
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• H
 et IB rapporteert periodiek aan
het moderamen generale synode
over de voortgang van de werkzaamheden.

Werkzaamheden van het
Interim-Bestuur
Nieuwsbrieven
Het IB heeft als één van zijn
prioriteiten gezien een nauw contact
te onderhouden met lutherse gemeenten en kerkenraden van de protestantse gemeenten waartoe lutherse
leden behoren. Via maandelijkse
nieuwsbrieven worden de kerkenraden op de hoogte gehouden van
de werkzaamheden van het IB. Als
onderdeel van de informatievoorziening werden notities opgesteld over
de regels voor visitaties, beroepingswerk en de
procedure voor subsidieaanvragen in
het kader van de lutherse traditie.
Dit laatste schrijven heeft geresulteerd in een groeiend aantal, met
succes bekroonde aanvragen bij de
kamer voor de steunverlening. Op
verzoek werden de nieuwsbrieven
ook verzonden naar alle dienstdoende
en emeritus predikanten, leden
van de non-actieve lutherse synode,
lutherse instellingen en classicale
vergaderingen en het blad Kerkinformatie. Nu Elkkwartaal weer
verschijnt zal deze uitgebreide
verzendlijst herzien worden.
Landelijke ontmoetingsdag
In het kader van de speciale aandacht
voor de kerkenraden wordt op
22 september in Ede een landelijke
ontmoetingsdag voor leden van
kerkenraden gehouden. Deze dag
heeft drie aandachtspunten:
Gemeente-zijn in de 21ste eeuw,
inleiding met stellingen door Ds. Rob
Visser, predikant in IJburg; uitwisseling van informatie tussen kerkenraden onderling en het IB; kennismaking met het nieuwe liedboek
onder leiding van Ds. Pieter Endedijk
en cantor-organist Dick Troost.

zingsregelingen, waaraan mr.
T. Seinstra en ds. K. van der Horst
een belangrijke bijdrage leverden
werd, voorzien van een toelichting,
begin juli 2012 aan alle lutherse en
overige kerkenraden in de Protestantse Kerk toegestuurd. Na afloop
van de ver-kiezingen zal de nieuwe
verkiezingsregeling worden
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Over de kernelementen bij subsidieaanvragen in het kader van het
behouden, bewaren en uitdragen van
de lutherse traditie, werd een nota
geschreven die aan kerkenraden is
toegezonden. Dit heeft geresulteerd in
een toenemend aantal bij de steunkamer ingediende en toegewezen
subsidieaanvragen.
Inzake de afvaardiging namens de
evangelisch-lutherse synode naar de
generale synode werd voorzien door
mw. ds. Groeneveld en de voorzitter
van het IB als waarnemers aan dit
beraad te laten deelnemen. Het waarnemersschap impliceert spreekrecht
maar geen stemrecht. De besluiten
van de generale synode van 19 en
20 april 2012 zijn te lezen in het blad
kerkinformatie nr. 204, juni 2012.
Naar de LWF consultatie van 10 tot
15 mei 2012 in Ostrava, Tsjechië,
werden ds. P. Verhoeff, preses van de
generale synode, en mw. ds. I. Fritz
afgevaardigd. Hun verslag is elders in
dit blad te vinden.
Zoals u heeft kunnen constateren is
Elkkwartaal weer verschenen. Er is
een nieuw redactiestatuut opgesteld
en nieuwe leden zijn tot de redactie
toegetreden.

Toegewezen taken
Wat de toegewezen taken van het IB
betreft kan worden gemeld dat de
nieuwe, aan de huidige kerkorde
aangepaste huishoudelijke regeling, is
opgesteld en voorgelegd aan de
afdeling Juridische Zaken van het
dienstencentrum. De nieuwe verkie-

De moeilijkste opdracht aan het IB is
het creëren van randvoorwaarden
voor het herstellen van de onderlinge
relaties van de non-actieve synodeleden. Gezien het feit dat de eerder
ondernomen verzoeningspogingen
niet tot resultaten hebben geleid,
heeft het IB hiertoe geen stappen
ondernomen. Wel hebben mw. ds.
Groeneveld en ds. Stelwagen contact
opgenomen met allen die bij de
evangelisch-lutherse synode betrokken zijn om na te vragen of zij een
persoonlijk pastoraal gesprek op prijs
zouden stellen. Zeventien van hen
lieten weten geen behoefte te hebben
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aan een persoonlijk gesprek maar met
verreweg de meesten vond per telefoon een goed gesprek plaats over
hun ervaringen in de evangelischlutherse synode. Dertien van hen
stelden een persoonlijk gesprek, dat
inmiddels heeft plaats gevonden, op
prijs.
In de afgelopen maanden heeft regelmatig formeel en informeel overleg
plaatst gevonden met leden van het
moderamen generale synode en
afdelingshoofden van het dienstencentrum. Het IB is erkentelijk voor
de goede sfeer waarin de gesprekken
zijn verlopen en voor de ontvangen
steun.

Aankondiging van de komende
verkiezing van nieuwe
synodeleden
De komende verkiezing gaat om het
kiezen van zes predikanten en twaalf
niet-predikanten die samen in mei
2013 de evangelisch-lutherse synode
gaan vormen. Zij worden gekozen uit
en door de leden die opgenomen zijn
in het register van evangelischlutherse leden van de Protestantse
Kerk.
Wanneer u deze aflevering van
Elkkwartaal ontvangt zijn de kerkenraden bezig om een voordracht op te
stellen van maximaal twee gemeenteleden die volgens hen in aanmerking
komen om op de verkiezingslijst van
predikanten of niet-predikanten te
worden geplaatst. Voor 1 januari
2013 ontvangen de geregistreerde
leden van het Interim-Bestuur de
lijsten met de namen van de kandidaten. U heeft dan drie weken de tijd
uw keuze kenbaar te maken.
Uiterlijk 1 april wordt de uitslag van
de verkiezing bekend gemaakt en
kort daarop wordt de datum voor de
eerste vergadering van de nieuwe
synode gepubliceerd.
De verkiezingsregeling en de volledige procedure zijn toegezonden aan
alle kerkenraden van de Protestantse
Kerk in Nederland en ze zijn ook te
vinden op de website www.pkn.nl
Marius Wessel
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Landelijke ontmoetingsdag voor
kerkenraden in Ede
Wat doe je als kerkenraad inhoudelijk
met de gemeente in deze eeuw en
wat is (nog) de relevantie van het
zondagse belijden en vieren?
En hoe handel je als kerkenraad bij
de komende verkiezingen van een
nieuwe lutherse synode? Dat waren
thema’s van de landelijke ontmoetingsdag voor kerkenraden. Gezongen
werd er gelukkig ook, en hoé, naast
een vlammende introductie van het
Nieuwe Liedboek.

Op uitnodiging van het InterimBestuur (IB) van de lutherse synode
en in aanwezigheid van (bijna) alle
bestuursleden kwamen op 22 september ruim 70 landelijke kerkenraadvertegenwoordigers van 23 lutherse
gemeenten bijeen in de lutherse kerk
van Ede. Voor praktische richtlijnen,
(in) ontmoeting en gesprek, voor
wederzijdse uitwisseling. Na een
introducerend welkom van IBvoorzitter Marius Wessel kreeg
dominee Rob Visser het woord.

Bewégen, en niet te krampachtig
‘Zonder de Tweede Wereldoorlog
hadden wij niet de welvaart van nu’,
zo begint Rob Visser zijn visie op de
inhoudelijke kant van ‘gemeente in
21e eeuw’, ter verdediging van nieuw
elan in crisistijd. Crisis, als aanzet tot
nieuwe ontwikkeling. Hij trekt een
vergelijk met de geloofsbelijdenis,
vaak in crisis geboren en bewijst
daarin de waarde.
Heeft de kerk zijn tijd gehad? vraagt
hij semi-retorisch. Kan zijn, maar
Gods tijd is niet gehad. Het gaat niet
louter om een kerk of club, maar om
het vormgeven van de voortgaande
geschiedenis met God, eeuwig onderweg, met Abraham, Paulus, en ons.
In aanmoediging tot bewégen. Zo zet
Rob Visser de toon voor zijn gedrevenheid in zijn werk als predikant in
de gemeente IJburg, de eerste van zes
pioniersplekken die de Protestantse
Kerk in 2010 initieerde. Pioniersplekken worden daar gesticht waar nog
geen kerk is zoals vinexlocaties –
elkkwartaal

Zingen uit het nieuwe liedboek. 

Foto: Ingeborg Kriegsman

Welke nieuwe vorm van kerk-zijn past
hij toe in zijn gemeente, werd er
gevraagd. Visser: ‘we zijn wel trouw
aan wat de kerk onderscheidt, dus elke
week is er een viering. Ook zoeken we
aansluiting met evangelische bewegingen die daar populair en heel actief

zijn. De kerkelijke activiteiten zijn
gericht op de relatief jonge, veelal
niet-kerkelijke bevolking en de zich
voordoende problemen als
lichamelijke beperktheid, huurdersproblemen, echtscheidingen’.
Een toehoorder vraagt zich af of dit
geen geldverspilling is: ‘Jullie kunnen
toch aansluiting zoeken bij andere,
bestaande kerkgenootschappen,
waarom investeren in een project dat
waarschijnlijk over vijf jaar oplost in
het niets?’ Visser beziet het optimistisch: ‘het gaat niet om kerkelijke
inzichten van de Protestantse Kerk,
maar om de kerk die past bij de
aanwezige gemeente, dit moet de kerk
van IJburg worden, het contact met de
directe omgeving heeft topprioriteit.’
Aanwezig Protestantse Kerk-voorman
Pieter Verhoeff vult aan: ‘de kerk moet
doen waarvoor zij is: verkondigen van
het evangelie in relevantie met de
groep en buurt, hoe klein ook, er zit
ook kracht in dat klein zijn’.
Geldproblemen zijn er, zoals overal,
ook op IJburg. Soms leidt dat tot een
creatieve oplossing: zoals de wens
van een kerktoren met klok, onuitvoerbaar natuurlijk maar Visser
c.s. lieten in een geluidsopname
maken van klokgelui; sindsdien
klinkt elke zondag door de luidsprekers het machtig gebeier van de
Westerkerk-lokken,tot aangename
verrassing van de IJburgers.
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of waar de kerk is verdwenen.
‘We moeten niet zo krampachtig zijn
in het behoud van wat er is en wat
we hebben’, vindt hij, dat geldt ook
voor de lutheranen die hij het zout
op de Protestantse Kerk-aardappel
noemt. In dat grote geheel vormen
we met elkaar de kerk, de gemeenschap - verbonden door het verhaal.
Waarin we de werkelijkheid niet
moeten verkerkelijken, maar het
ware kerkzijn uitdragen.
Ondanks Vissers’ aansprekend betoog
was zijn insteek niet meteen duidelijk, veroorzaakt door een organisatorische omissie: de stellingen,
waarop Visser zijn verhaal baseerde
en die hij bij de toehoorders als
bekend ver-onderstelde, werden pas
na tien minuten, tijdens zijn verhaal,
rondgedeeld.
Jammer, omdat de stellingen doelden
op concrete (lutherse) kerkenraadszaken en zo alle aandacht zeker hadden gekregen, mits hiervoor even een
gegund denkmoment was, bijvoorbeeld tijdens de ontvangst vooraf.

Praktisch

Kandidaten gezocht
In januari 2013 zijn de verkiezingen
voor de evangelisch-lutherse synode
binnen de Protestantse Kerk. In dit
kader ging de aandacht naar de
procedures rondom die verkiezing en
in het bijzonder de taak van de
kerkenraadvertegenwoordigers die
hierover eerder werden aangeschreven. IB-secretaris Horst Oosterveer
benadrukte het belang van hun
actieve medewerking. Van de kerkenraden wordt verwacht dat zij in een
openbare vergadering de voordracht
opstellen van maximaal twee kandidaten uit de eigen gemeente als
kandidaat voor de verkiezingslijst
voor de synode. Deze kandidaten
worden aan het Interim-Bestuur
voorgedragen voor de uiteindelijk te
kiezen zes predikanten en twaalf
niet-predikanten. Deze voordracht
moet vóór 15 november schriftelijk
zijn opgegeven. Het Interim-Bestuur
kan de lijsten aanvullen om een
evenwichtige vertegenwoordiging
mogelijk te maken. Medio december
worden de definitieve kieslijsten
opgesteld en krijgt elk geregistreerd
lid uit het evangelisch-luthers register (LRP) een stembiljet toegestuurd
waarop de beoogde kandidaat-keus
kenbaar kan worden gemaakt en
vóór 20 januari 2013 bij het IM moet
zijn. De uiteindelijke uitslag is op 1
april 2013, kort daarop volgt dan de
definitieve datum voor de eerste
synodevergadering.
Er waren vragen, bijvoorbeeld over
de stemgerechtigdheid waarbij criteria gelden als lutherse registratie,
doop- en of belijdend lidmaatschap,
minimale leeftijd (18). ‘Maar wat, als
juist actieve gemeenteleden met een
andere Protestantse Kerk-achtergrond
willen meestemmen?’ ‘Dat kan niet’,
antwoordt Horst Oosterveer, ‘dat is
nu eenmaal kerkordelijk vastgesteld.
Wel kan een lutheraan die nu in het
ledenbestand van een protestantse
gemeente is opgenomen meedoen,
mits hij/zij in het LRP staat.’ De kerkenraad is verantwoordelijk voor het
toezicht op die ‘eisen’ en werd door
Oosterveer gemaand extra op de
registraties te letten. Een praktische
tip kwam uit de zaal: hang kieslijsten
in de consistorie of andere zichtbare
plek zodat leden zichzelf kunnen
(laten) controleren.
Verwarring was er over de bevoegdelkkwartaal

heden en functie van het plaatsvervangend lid (naast elk gekozen synodelid wordt een plaatsvervangend lid
gekozen). Een plaatsvervangend lid is
geen lid van de synode tenzij hij/zij
tijdelijk wordt opgeroepen; bij definitieve uitval van het synodelid treedt
de plaatsvervanger in functie. De
plaatsvervangers zijn niet bij de
vergaderingen (die overigens publiekelijk toegankelijk zijn) en krijgen
niet automatisch de stukken, hiervoor
is het betreffende synodelid verantwoordelijk. Desgevraagd gaan de
stukken wel naar de kerkenraad.

Het steunfonds
Dat lutherse gemeenten het financieel
niet makkelijk hebben, is genoegzaam bekend. Sinds de fusie van
2004 is die situatie er niet beter op
geworden. De in 2010 overeengekomen steunverlening is er ter (gedeeltelijke) compensatie van die onbedoelde achteruitgang. Maar nog
steeds heerst onduidelijkheid over
inhoud, aard en doel van dit steunfonds.
Elke gemeente in de Protestantse
Kerk kan steun aanvragen, in
variërende bedragen, voor speciale
projecten, herstelonderhoud en
activiteiten mits goed gemotiveerd en
voorzien van (gedetailleerde) bijlagen
zoals plan van aanpak, jaarrekeningen en beleidsplan.
Naar blijkt is in het algemeen onvoldoende bekend hoe en waarvoor zo’n
aanvraag kan dienen en wordt (nog)
te weinig gebruik gemaakt van
mogelijkheden. Daarom en vooral ter
aanmoediging van steun- aanvragen,
kreeg dit aspect in Ede extra aandacht.

Luthers luchtje
Zo ging voorzitter Marius Wessel in
op in aanmerking komende opties
voor een aanvraag, met het advies
om bij de aanvraag de term ‘lutherse
traditie’ sowieso te gebruiken. En:
voor een vraagbedrag onder de
€ 5000 geldt vrijstelling van mee te
leveren bijlages, ‘Dus als je € 5.100
denkt nodig te hebben, vraag je beter
om € 4.999, want dat scheelt veel
papierwerk’. Verder adviseerde hij bij
de aanvraag meteen een kopie naar
het IM-bestuur of de Synodale Commissie te sturen en tegelijk ook de
RCWB in te schakelen. Zodra de
oktober 2012

aanvraag een ‘luthers luchtje’ heeft,
zal de steunkamer zich hoe-dan-ook
inzetten voor een (al dan/niet) positief advies.
Als toehoorder brengt voormalig
synodelid Karel van de Wetering in
dat zo’n luchtje wel leuk is, maar niet
voldoende. Doel van het steunfonds
is juist de inbreng van de lutherse
traditie in de grote Protestantse Kerk,
zo verklaart hij. Dus een specifiek
luthers project van lutherse gemeenten in de Protestantse Kerk komt ook
in aanmerking voor steunverlening.
‘Meer voorbeelden!?’ klinkt uit de
zaal.
‘Allerlei’, zegt IB-secretaris Oosterveer, ‘van workshop en kunstproject
tot specifiek bouwherstel, maar ook
voorlichtingsavonden over de
lutherse traditie met andere protestanten’.
‘En een bijdrage voor cantatediensten’? Het antwoord is ja.
Hans Bas Val, dagdeelnemer en voormalig synodelid, merkt op dat het
niet alleen ‘luxe’ projecten betreft.
‘Het bedrag is ontstaan uit nood van
de samenwerkende kerken maar de
verhouding ‘luthers’ – 1 predikant op
400 leden – is een andere dan de
algemene situatie in de Protestantse
Kerk,1 predikant op 1000 leden. Dus
indienen die aanvraag, want het
wordt gehonoreerd!’

Heilige Geest spreekt niet alleen
voor eigen groep
In mei 2013 verschijnt het nieuwe
Liedboek, precies binnen de geplande
productietijd. Een huzarenstuk waaraan, in opdracht van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, vijf
jaar is gewerkt door acht werkgroepen met vertegenwoordigers uit alle
kerkelijke gezindten. Coördinator van
het liedboekproject, Pieter Endedijk
schetst in vogelvlucht de werkwijze
en tot totstandkoming van de bundel
waarin ongeveer duizend zorgvuldig
geselecteerde liederen zijn opgenomen, onderverdeeld in acht categorieën, zoals psalmen, cantica, bijbelse
vertelliederen, getijden van de dag en
het jaar. Bezielend laat Endedijk de
‘gemeente’ enkele van die liederen
zingen, met orgelbegeleiding van de
Edese cantor-organist Dick Troost.

Lees verder op p.21.
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Ordinatie Raymon Wimpel in
Lutherse Kerk Suriname
Raymon Leslie Wimpel is geordineerd tot nieuwe predikant van
de Evangelisch-Lutherse Kerk van Suriname. De feestelijke plechtigheid werd gehouden in de uit 1743 daterende, voor deze gelegenheid kleurrijk versierde Maarten Lutherkerk, gelegen aan de
Waterkant in Paramaribo. Ray Wimpel is de zesde predikant van
Surinaamse bodem in de lutherse zusterkerk daarginds. Eerder al
werden geordineerd de predikanten Leo King, Lucretia van
Ommeren, Michael Stewart, Pearl Gerding en Marjorie Slagtand.
Ook Sonny Hof zou in dit rijtje zou hebben gezeten, maar hij werd
geordineerd als predikant van de Lutherse Kerk in Nederland.

D

e ordinatie werd in opdracht
van het Kerkbestuur (in de
dienst hardop uitgesproken
door de waarnemend voorzitter
zuster Mary Molgo) verricht door
Marjorie Slagtand en Lucretia van
Ommeren. Aan de handoplegging
namen verder deel de predikanten
Pearl Gerding, Glenn Blom, Kenneth
Kross en Hans Mudde (allen in toga).
Om hen heen schaarden zich ook
voorgangers uit andere kerken, zoals
uit de Hervormde Kerk, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des
Heils en de Rooms-Katholieke Kerk in
de persoon van Bisschop Wilhelmus
de Becker. De Amerikaan ds. Kevin
Jacobson, momenteel predikant van
de Maarten Lutherkerk, was onderweg van vakantie in Amerika
gestrand als gevolg van de storm
‘Isaac’. (‘Jakobs zoon kon niet komen
vanwege Izaak’, luidde het nadien).

Na de ordinatie en de ontvangst van
de stola hield de nieuwe predikant
zijn intreepreek aan de hand van wat
voor die dag in het (in de Surinaamse
lutherse gemeenschap veel gebruikte)
Nederlandse Lutherse Dagboek heel
toepasselijk stond aangegeven: het
verhaal over de uitzending door de
Heer van de apostelen, twee aan
twee, zonder reiszak, maar met
reisstaf en schoenen, steeds weer
bereid om op weg te gaan samen in
de dienst van de Heer.
Aan het vermaarde Bätz-Witte-orgel
uit 1835 speelden R. van Ommeren
en M. Holband. De liturgie was
overduidelijk geënt op wat in de
meeste Lutherse gemeenten van
Nederland gebruikelijk is en ‘onze’
bewoordingen voor een ordinatie
kwamen goed van pas.
Wimpel heeft in vroeger jaren grote
bekendheid in Suriname gekregen als

sportverslaggever voor radio en
televisie als de ‘Surinaamse Mart
Smeets’, waarna hij als econoom later
werkzaam was in de bankwereld.
In etappes heeft hij eerder dit jaar
zijn theologiestudie voltooid. Ray
Wimpel wordt predikant in algemene
dienst.
Namens de Lutherse gemeenschap in
Nederland sprak Hans Bas Val een
gelukwens uit en overhandigde aan
Ray Wimpel, met wie zoveel hechte
banden zijn gesmeed, een exemplaar
van ons Lutherse Dienstboek.
Voor ondergetekende was het een
voorrecht aan de handoplegging
en de voorbeden te mogen meedoen
in één rij met de Surinaamse
collegae.
Hans Mudde

Restauraties en hulp
Binnenkort gaat de lang verwachte
restauratie van de bejaardenwoningen
achter de Maarten Lutherkerk van
start. Ook werd gesproken over
onderhoud, wellicht zelfs restauratie

van het Bätz-Witte orgel. Maar ook
hulp van ons uit bij theologische en
gemeentetoerusting in wijder verband
dan het Lutherse alleen kwam ter
sprake met diverse betrokkenen. En

de Surinaamse predikanten hebben
medewerking toegezegd aan ‘ons’
Dagboek.

elkkwartaal
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Stichting Lutherse werkgroep voor
kerkmuziek
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Kerkkorendag 2012,
welke dit jaar in het kader van de

Luther-decade op zaterdag 27 oktober a.s. zal gehouden worden in de
Grote of Lebuïnuskerk te Deventer.

Voor de koren is de dagindeling als volgt:
Vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie/thee
10.00 uur - 10.15 uur
welkom en morgengebed.
10.15 uur - 11.00 uur 	inleiding over Het Lutherse Lied en
J.J.L. ten Kate.
11.00 uur - 11.10 uur
orgelspel
11.10 uur - 12.15 uur
repetitie
12.15 uur - 13.15 uur
lunchpauze, (eigen lunchpakket)
13.15 uur - 15.30 uur
vervolg repetitie
15.30 uur - 16.00 uur
theepauze
16.00 uur 	Aanvang eredienst m.m.v. de kerkkoren
17.15 uur 	Feestelijke ontmoeting met een hapje en
een drankje
De koren zullen geleid worden door Els Hermanides en
Jan Kleinbussink

Op de vorig jaar gehouden gezamenlijke bijeenkomst van de Contactsamenkomst en het Convent was
besloten om deze bijeenkomst voortaan te combineren met de jaarlijkse
Kerkkorendag, maar in verband met
het samenvallen van de Lutherdag en
de Kerkkorendag leek het de organisatie beter deze bijeenkomst helaas te
laten vervallen. Uw verslagen over
2012 ontvangen wij weer graag ter
publicatie in Musica Sacra.
Het volgend jaar zullen wij de
oorspronkelijke opzet zeker vasthouden en onze jaarlijkse bijeenkomst,
zoals afgesproken, voorafgaande aan
de Kerkkorendag houden.
In verband met het vaststellen van de
muziekoplage stellen wij het op prijs
als u zich voor deze dag uiterlijk
9 oktober aanmeldt: per email:
nhermanides@hetnet.nl,
of telefonisch 020-6368158.

Ordinatie Mirella Klomp
Dr. Mirella Klomp werd op zondag
2 september 2012 geordineerd. In een
feestelijke dienst werd zij bevestigd
in het ambt van dienaar des Woords
en deed intrede in de Muiderkerk
(Protestantse Gemeente Amsterdam).
Een groot aantal predikanten heeft
haar de hand opgelegd. In deze
dienst klonk de ‘Muidermis’ geschreven door Mirella Klomp en
Christiaan Winter. Een veelbelovend
luthers geluid binnen de
Protestantse Kerk.

Foto’s: Hennie van Nieuwkoop
elkkwartaal
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Council meeting Lutherse Wereld
Federatie 2012
De vergadering van de council van de LWF vond dit jaar
plaats in Bogota, Colombia. Het thema was: ‘Together
for a Just, Peaceful and Reconciled World’. Dit was de
eerste keer dat ook adviseurs aan de vergadering deelnamen. De raad had besloten te wachten met benoemingen totdat duidelijk was welke vaardigheden ze
aanvullend nodig had met het oog op de koers voor de
komende jaren in het nieuw aangenomen strategisch
plan. Tijdens de vergadering werd de LWF ondersteund
door IELCO, de Evangelisch-Lutherse Kerk van Colombia.
Gezin, huwelijk en seksualiteit
Toen het onderwerp ‘gezin-huwelijkseksualiteit’ door de assemblee van
2004 in Winnipeg op de agenda
werd gezet, is besloten om vooraleerst op een onderzoekende manier
met het thema om te gaan. Na een
eerste rapportage in de LWF raad en
kerkleidersvergadering tijdens het
60-jarig bestaan van de LWF in het
Zweedse Lund is een moratorium
van vijf jaar afgesproken om al te
heftige en niet onderlegde confrontaties of zelfs onderlinge scheuren te
voorkomen. Dat betekende dat dit
onderwerp aangekaart moest worden
op deze raadsvergadering. Er is
ervoor gekozen om dit te doen aan
de hand van het zogeheten Emmaüsmodel. Geïnspireerd op het verhaal
verteld door Lucas (24) over de
Emmaüsgangers (de twee discipelen
die vergezeld werden door een derde
wandelaar die Jezus bleek te zijn)
geeft dit model ruimte om hernieuwd naar elkaar te luisteren en
daardoor een ander perspectief te
krijgen.
Er was duidelijk veel tijd en aandacht besteed aan de vorm waarin
de councilleden over dit onderwerp
zouden praten. Uiteindelijk is ervoor
gekozen om de council in kleine
groepjes te verdelen waarbij rekening gehouden werd met gender en
regionale balans. Deze groepjes
kwamen bij elkaar in een ruimte
waar voor iedereen één bloem lag.
elkkwartaal

De bloem stond voor het verhaal van
de deelnemer, daarna werd de bloem
in een vaas gezet. Op deze manier
durfden ook velen die vaak liever
niets over dit onderwerp hadden
willen zeggen toch bij te dragen.
Aan het einde van de dag werd alle
inbreng verzameld en is er een compilatie gemaakt van de uitspraken
(zie bijlage). Dit was een eerste stap
voor de council om deze onderwerpen aan de orde te stellen. Nu zal er
de komende jaren verder gebouwd
en gedacht worden over hoe deze
onderwerpen binnen de wereldwijde
lutherse gemeenschap verder besproken kunnen worden.

conflicten en eco-justice. Het rapport is te vinden op de website van
de LWF.

West-Europa
Er was ook de kans voor de verschillende regio’s van de LWF om een
avond bij elkaar te komen. In de
bijeenkomst van West-Europa hebben we voornamelijk de kerkleidersbijeenkomst van afgelopen mei in
het Tsjechische Ostrava besproken.
In Ostrava is besloten om eens per
jaar, vaker dan tot nu toe, als Europese kerken bij elkaar te komen. De
LWF werkt met drie Europese
regio’s. Dat bemoeilijkt het werk
voor Europese raadsleden ook. De
regio West-Europa ondersteunde dit
van harte. Niet alleen de kerken
zullen worden vertegenwoordigd in
die vergaderingen, ook WICAS
(vrouwennetwerk) en KALME (communicatienetwerk Europese minderheidskerken) zullen bij die vergaderingen uitgenodigd worden. Kerken
die hier niet vertegenwoordigd worden door een councillid kunnen een
gedelegeerde sturen.

Communicatie

In het rapport van de president werden duidelijk vele misstanden aan de
kaak gesteld die op dit moment in de
wereld spelen. Bisschop Munib Younan benadrukte dat we samen moeten werken met andere kerken en
gaf voorbeelden waar dit al
gebeurde.
Hij gaf aan dat, wanneer we tegenwoordig naar de wereld kijken, het
makkelijk is om overdonderd te worden door de problemen die we zien.
Maar ook al is het overdonderend de
kerk moet altijd een stem voor vrede
en gerechtigheid blijven.
De onderwerpen die hij onder andere
behandelde waren: de financiële
crisis, de situatie in Syrië, wapenhandel, mensenhandel, religieuze

Een van de kernpunten in het
nieuwe strategische plan van de
LWF is communicatie. Het is in het
strategisch plan zo verwoord dat
communicatie feitelijk alle strategische lijnen aangaat. De raad zelf
heeft een commissie communicatie
in het leven geroepen. Tijdens de
vergadering in Bogota is nieuw
beleid besproken. Eén van de speerpunten van de commissie is de
zichtbaarheid van de LWF. Het is
duidelijk dat de LWF een onbekende
organisatie is voor veel mensen en
dat zelfs bij veel lutheranen onvoldoende zicht is op het belangrijke
werk dat wordt verricht en op de
onderlinge verbondenheid (communio) die daardoor tussen de kerken
wordt bevorderd en daarin haar uitdrukking vindt. Hier wil de commissie verandering in brengen opdat
ook via deze weg de communio van
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Van de president

de LWF-kerken en daardoor een in
positieve zin katholiek-oecumenische vorm van samen kerk zijn
gestalte krijgt. Dit houdt in dat er
onder meer een nieuw logo ontwikkeld zal worden en dat dit jaar de
website drastisch aangepakt zal worden.
Ook moet dit jaar duidelijk worden
wat de taken worden van de afdeling communicatie en de verschillende afdelingen van de LWF. Wat
wel duidelijk is dat de afdeling communicatie voornamelijk een ondersteunende en adviserende fuctie zal
hebben omdat deze zo klein is.

•
•
•
•

Gender Justice
Jeugd
Advocacy (pleitbezorging)
Theologische reflectie en formatie

Het rapport van LWF secretarisgeneraal Martin Junge ging voornamelijk over de COOP, het ‘Communion Office Operational Plan’, ofwel
de interne organisatie van het secretariaat van de LWF in Genève. Met
de vorig jaar goedgekeurde strategische richtlijnen moet ook de ondersteunende en administratieve organisatie worden aangepast. Er is twee
jaar voor uitgetrokken om dit plan
tot uitvoer te brengen.
Een van die veranderingen is dat er
geen plaatsvervangend secretarisgeneraal meer is. Verder vragen de
prioriteiten uit het strategisch plan
die voor alle afdelingen van belang
zijn om een andere manier van
organiseren. Alle afdelingen moeten
zich bezig houden met:

De COOP is gestructureerd rondom
de prioriteiten die zijn gesteld in het
strategisch plan van de LWF van
2012 tot 2017:
1.	Een gemeenschap (communion)
die versterkt wordt door vieren en
voortdurende theologische inzichten, oecumenische dialoog en
interreligieuze samenwerking –
Department for Theology and
Public Witness (afdeling voor
theologie en publieke getuigenis)
2.	Lidkerken groeien in mogelijkheden tot holistische missie en verdiepen relaties met elkaar
-Department for Mission and
Development (afdeling missie en
ontwikkeling)
3.	Doeltreffende en het versterken
van diaconie, die zich bezig houdt
met menselijk lijden, onrecht en
nood/rampen —Department for
World Service (afdeling Werelddienst)
Duurzaamheid en effectiviteit van
de organisatie: communicatie,
financiële duurzaamheid, human
resource (personeel/organisatie) en
de ontwikkeling van het communiokantoor en het bestuur van de LWF—
Department for Planning and Operations (afdeling voor planning en
organisatie)

elkkwartaal
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Financiën
Financieel kon de LWF het vorige
jaar, ondanks veel moeilijkheden,
positief afsluiten. Daarbij is ook de
extra inzet van enkele lidkerken
nodig geweest. Er is een nieuw
format gemaakt voor de berekening
van de ‘faire’ lidmaatschapskosten.
Toch moest geconstateerd worden
dat er landen zijn die deze kosten,
ondanks de faire berekening, niet
kunnen of willen opbrengen.
Opnieuw is dit jaar veel nadruk
gelegd op de behoefte van de LWF
om deze faire lidmaatschapsbijdragen wel te ontvangen.
Er wordt gezocht naar nieuwe wegen
van geld genereren. Een commissie
gaat zich daar mee bezig houden.
Dit zal een lastige taak worden
omdat de LWF haar bestaande
ondersteuners ook niet kwijt wil.
Over het zogeheten Endownment
Fund (een financieel ondersteuningsfonds van de LWF) werd
tot slot nog opgemerkt dat dit fonds
niet genoeg winst genereerde. Reden
hiervoor is de financiële crisis. De
leden van dit fonds zijn er zeker van
dat er vanaf nu een stijgende lijn zal
zijn in de inkomsten van dit fonds.
Meer beslissingen van de LWF council 2012 in Bogota, Colombia, zijn
via internet terug te vinden op:
www.lutheranworld.org.
Daan Leker (lid LWF council vanuit
de Protestantse Kerk in Nederland)
13

Chocó, een ‘vergeten’ provincie in
Colombia
We maken kennis met Ida. Ida oogt ouder dan ze is,
met haar grijze haar en de lijnen op haar gezicht.
Ze is Colombiaanse en werkt voor de Lutherse Wereldfederatie in Chocó. Op haar shirt staat: ‘Mijn lichaam is
het eerste territorium voor vrede’. Een motto waar de
vrouwen in Chocó zich aan vast houden. Tot twee keer
toe vluchtte Ida van de plaats waar ze woonde.
De eerste keer omdat de guerillagroepen haar land
wilden, de tweede keer omdat ze als naaister werkte en
ze haar spullen wilden om hun kleren te maken. Toen
ze weigerde had ze vierentwintig uur om te vluchten.

Wanneer men aan Colombia denkt,
wordt de link naar drugs en de FARC
al snel gelegd. Dit zijn de onderwerpen waar de media veel over
berichten. In ontmoeting met de verschillende ontwikkelingsorganisaties,
hulpverleners en bewoners in Chocó
leerde ik dat er veel meer misstanden
in het land zijn en dat de omstandigheden in dit prachtige land een stuk
zwaarder zijn dan ik ooit had
gedacht. Onder begeleiding van Constanza, programma coördinator van
de LWF in het departement Chocó
gingen wij dit gebied verkennen.

de slavenhandel werd afgeschaft
werden slaven hier naar toe gebracht
en hebben ze zich gevestigd. Een
ander deel van het departement
wordt bewoond door de oorspronkelijke bewoners. Dit zijn ook de
groepen die het meest gediscrimineerd worden in Colombia.
De LWF heeft verschillende projecten
in Colombia, het werk situeert zich in
Arauca en Chocó, de armste delen
van het land. Tijdens ons bezoek
hebben we gesproken met mensen
van het coördinatieteam van de Verenigde Naties. Tijdens die gesprekken
bleek duidelijk dat er veel ontwikkelingsorganisaties actief zijn in Chocó
en er nog al eens langs elkaar heen
gewerkt wordt. Daarom heeft de LWF
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H

et bezoek aan Chocó afgelopen juni was verbonden aan
de raadsvergadering van de
Lutherse Wereldfederatie. Deze vergaderingen krijgen, naast het feit dat er
bestuurlijke agendapunten af te
handelen zijn, altijd een thema mee:
‘Together for a Just, Peaceful and
Reconciled World’. Daan Leker is
vanuit de Protestantse Kerk afgevaardigd in de LWF raad. Zij zit specifiek
in de programmatische commissie
‘World Service’, de hulpverleningstak
van de LWF. Met die commissie
reisde ze naar Chocó om daar een
deel van het werk van de LWF te
ervaren.

ervoor gekozen om te voorzien in
behoeften die nog niet door andere
organisaties worden vervuld: zoals
het garanderen van de aanwezigheid
van voldoende voedsel, het creëren
van werkgelegenheid en vooral
noodhulp in geval van rampen. Het is
voor hulpverleners overigens niet
gemakkelijk om in Chocó te werken.
Ze krijgen te maken met bedreigingen, mishandelingen en erger. Het is
dan ook niet uitzonderlijk dat veel
hulpverleners, en vooral zij die werken op het gebied van mensenrechten, moeten vluchten uit deze provincie. Gelukkig zijn er wél veel mensen
te vinden die zich willen inzetten voor
de mensen in dit gebied 89.000
Colombianen zijn vluchteling in
eigen land. Daarmee staat op Colombia wereldwijd op de tweede plaats,
na Sudan. Concreet voor Chocó
betekent dit dat veertig procent van
de bevolking minimaal één keer heeft
moeten vluchten van de plek waar ze
woonden. Wij hebben een groep
vrouwen ontmoet die verschillende
bedrijfjes zijn gestart om zo het
hoofd boven water te houden.
Vrouwen die gevlucht zijn, hebben
het over het algemeen het zwaarst in
Chocó. Vaak zijn hun mannen niet
meegegaan en hebben zij in hun
eentje de zorg over de kinderen.
De werkeloosheid is groot en de kans
om geld te verdienen klein.

Afro-Colombiaans
Het overgrote deel van de bevolking
van Chocó is afro-Colombiaans. Toen
elkkwartaal
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ten uit voort. Ze hebben ondertussen
een eigen fabriekje waar ze zeep,
shampoo en traditionele medicijnen
ontwikkelen. In de hoofdstad zijn
verschillende winkeltjes waar handwerk wordt verkocht en onlangs hebben ze een stuk land opgekocht om
bloemen te verbouwen en te verkopen. De pijn van het vluchtten is
duidelijk te zien wanneer deze vrouwen hun verhaal vertellen. Maar de
trots van wat ze bereikt hebben
straalt er ook van af.

Binnenlandse vluchtelingen

Guerrilla’s
Terug naar Ida. Haar verhaal is één
van de vele verhalen die mensen met
zich meedragen. Bijvoorbeeld hoe
dorpsbewoners te horen krijgen van
guerillastrijders dat ze een week hun
huis niet uit mogen en dus ook niet
op het land kunnen werken. Het is
een veel voorkomend verschijnsel,
dat wanneer de guerrilla’s een stuk
land nodig hebben, ze in het dorp
vertellen dat deze mensen niet mogen
reizen. Dit kan twee dagen duren
maar ook maanden. In die tijd kan er
niet op het land gewerkt worden,
geen medicatie gehaald worden en is
er vaak geen eten. Ook zijn er hele
dorpen die moeten vluchten omdat
de FARC of de paramillitairen hun
land willen.
Wanneer Ida en haar collega’s vertellen over wat zij bereikt hebben in
Chocó begint ze langzaamaan te
stralen. Het begon allemaal met het
volgen van massagecursussen, met
hulp van een lokale NGO (niet gouvernementele organisatie) en later
van de LWF. Ze hebben een pand
gehuurd en zijn een spa begonnen.
Al snel vloeiden hier andere projecelkkwartaal

Ook hebben we een ontmoeting met
ACIVA, een organisatie waarin vijf
van verschillende groepen zogeheten
idp’s, internaly displaced people (binnenlandse vluchtelingen) vertegenwoordigd worden; in totaal twaalfduizend mensen. ACIVA is, voor de
Colombiaanse context een kleine
organisatie. Om ACIVA te bereiken,
rijden we over wegen met grote gaten
erin en komen aan bij een grote
overdekte open ruimte. Daar maken
we kennis met Alvaro, de voorzitter
van deze organisatie. De gemeenschappen van oorspronkelijke bewoners van Colombia hebben onderling
altijd veel rivaliteit gekend, ze hebben ieder een eigen cultuur. Dat
ACIVA deze twaalf groepen bij elkaar
heeft gekregen is een overwinning.
De IDP populatie heeft het zwaar in
Chocó. Ze leeft van de landbouw. De
afgelopen paar jaar zijn er zware
overstromingen geweest in de omgeving en zijn veel groepen alles kwijtgeraakt wat ze hadden. De LWF heeft
daarom programma’s in deze gebieden voor voedselvoorziening en rampenbestrijding. Deze projecten zijn
erg succesvol geweest, er is genoeg
eten voor de mensen. De volgende
stap is dat de LWF samen met de
bevolking een nieuw project start,
er wordt een molen gebouwd om
suikerriet te verwerken. Niet alleen
met het doel om voedsel te produceren, maar ook om jongeren werkgelegenheid te bieden. Dit is van
levensbelang omdat de kans anders
heel groot dat de jongeren uit de
gemeenschappen in het gewapende
conflict terecht komen.

kampen heeft. De oorspronkelijke
bevolking en de IDP’s wonen op zeer
grondstofrijk land, grond die ideaal
is voor mijnbouw. Een paar jaar
geleden is een wet aangenomen in
Colombia die stelt dat de overheid
niets mag doen op het land zonder
toestemming van de bewoners.
Helaas is er veel geld te verdienen en
komt de bevolking er vaak pas achter
dat het land is verkocht wanneer het
mijnen begint. De ACIVA vecht hier
tegen, onlangs nog won zij een
rechtszaak en hebben ze het stuk
land terug gekregen. Helaas is dit
negen van de tien keer niet het geval
en is het een moeizame strijd.
Alvaro blijft positief, hij blijft
vechten voor de rechten van, zoals
hij zegt: zijn gemeenschappen.
Er valt nog zoveel te schrijven over
deze bijzonder plaats. Over de
guerilla, de gevaren die op de loer
liggen, de rijkdom waar de bevolking
geen gebruik van maken. Maar het is
niet voor niets dat de LWF werkt met
de slogan CHOCÓ MAGICÓ. Want
dat is het. Omringd door een prachtige jungle, huisjes met alle kleuren
van de wereld, een bevolking die
elke avond dansend over straat gaat.
Af en toe is het moeilijk te begrijpen
dat er zoveel ellende kan zijn in
zo’n mooie omgeving. Maar
gelukkig is er nog genoeg hoop
dat al die ellende op een gegeven
moment ophoudt.
Daan Leker

Grondstoffen
Dit zijn helaas niet de enige problemen waar deze populatie mee te
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In memoriam

Jo Tromp
1927 - 2 mei 2012

O

p 2 mei 2012 is overleden
Johannes Gerardus Tromp, hij
is 85 jaar oud geworden.
Oudere lezers zullen zich hem
herinneren uit de Nederlands
Lutherse Jeugd Bond, in de jaren ’50
van de vorige eeuw was hij bondssecretaris. Jo was in een luthers gezin
in Amsterdam geboren en kwam na

zijn huwelijk in 1962 naar Purmerend waar hij tot op hoge leeftijd
zeer betrokken was bij de lutherse
gemeente. Hij leefde voor de kerk en
heeft zijn leven lang zijn krachten
gegeven aan de lutherse traditie. Nog
tot voor kort schreef hij in het gezamenlijke protestantse gemeenteblad
De Karavaan stukjes over de lutherse

geschiedenis van Purmerend. Het
schrijven zat hem in het bloed:
notulen, verhalen en gedichten.
In een volle Lutherse kerk werd
afscheid van hem genomen.
Gedenken wij hem in dankbaarheid.
naar gegevens uit De Karavaan,
Tjally Everaarts-Bilyam

Anthonia Jacoba Maria (Thoos) Blonk
2 februari 1947 – 8 augustus 2012

B

ijna 47 jaar lang was Thoos
Blonk de vaste organiste van
onze Lutherse Kerk in Breda.
In 2005 hebben wij in een feestelijke
dienst haar 40-jarig jubileum mogen
vieren. Hoewel Thoos van oorsprong
gereformeerd was en dat ook altijd
gebleven is vond zij vooral door haar
passie voor de kerkmuziek en haar
liefde voor de liturgie een thuis in
de lutherse gemeente te Breda. Hier
stond ‘haar orgel’ en voor dit orgeltje
zorgde ze goed en ze waakte ervoor
dat er zo maar op gespeeld werd. Op
de foto zien wij Thoos zoals velen
van ons zich haar zullen herinneren:
de dienst was gespeeld en Thoos ging
even op het terras van de kerk een
sigaret opsteken. Dat moest, dat was
een vaste prik. In haar 47 jaar als
organiste heeft Thoos heel wat
meegemaakt: in de bloeitijd van de
gemeente was er een cantorij die zij
leidde en later heeft zij samen met
dominee Christiane de Vos de kwaliteit van de kerkmuziek op de kaart
gezet. Buiten de inzet voor de
kerkmuziek werkte Thoos als medisch
analiste totdat zij helaas door een

zware operatie dit beroep niet meer
kon uitoefenen. In de voorafgaande
jaren had de intense zorg voor haar
moeder het leven van Thoos gedomineerd. Thoos droomde ervan dat zij
ooit nog reizen zal maken naar
Engeland, naar Duitsland en dat zij
zal kunnen genieten van haar pensioenleeftijd. Helaas is haar dit meer
vergund geweest: op kerstavond heeft
zij haar laatste dienst gespeeld, een
half jaar later is zij nog op ons tuinfeest aanwezig geweest met de hoop
op vooruitgang na de zware operatie
in het begin van dit jaar. Maar in de
eerste dagen van augustus is gebleken dat haar lichaam te verzwakt
was om nog een operatie aan te kunnen en op 8 augustus is Thoos in het
ziekenhuis overleden. Op haar eigen
verzoek heeft de crematie in stilte
plaats gevonden. In de dienst van
30 september hebben wij haar
herdacht. Onze gedachten en gebeden
gaan uit naar haar familie en allen,
die haar dierbaar waren.
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Reind Loggen
27 juni 1952 – 22 maart 2012

A

ls ik dit schrijf, is het bijna een
half jaar geleden dat Reind
Loggen gestorven is. Het lijkt
nog maar zo kort geleden dat hij
plompverloren de boodschap kreeg dat
hij een slecht te behandelen kanker in
zijn maag had, al snel gevolgd door
het bericht dat er geen genezing
mogelijk was. De paar maanden die de
artsen hem aanvankelijk nog gaven,
bleken maar 38 dagen te duren.
Intensief beleefde dagen voor hem en
zijn familie, waarin samen gepraat,
gelachen, gehuild en gezwegen is.
Tot we op de laatste dag, na de doop
van Joram, de jongste zoon, rond zijn
bed met elkaar het Heilig Avondmaal
vierden en hij het leven kon loslaten.
Reind was een mens uit één stuk. Op
zijn werk niet wezenlijk anders dan bij
zijn familie of vrienden of in zijn
kerkenwerk. Kerk was voor hem de
gemeenschap van mensen die geraakt
zijn door het geheim van Gods barmhartigheid en liefde en die dat uit willen dragen waar ze maar kunnen, elk
vanuit de eigen gaven en mogelijkheden. Hij was luthers in hart en
nieren – de Loggens waren dat al
sinds halverwege de 17e eeuw. Reind
beleefde dat in het besef dat lutheranen deel uitmaken van een grote
wereldwijde Kerk. Maar de Kerk was
in zijn visie veel groter, zonder muren
tussen verschillende denominaties: de
oecumene had zijn hart. In de Kerk
gaat het om mensen; de organisatie en
bepaalde regels zijn alleen nodig om
mensen tot hun recht te laten komen.
Het gaat om inhoud en om waar nodig
durven veranderen in je wijze van
geloven. Reind heeft altijd verantwoordelijkheid willen nemen voor
waar hij voor stond en zo heeft hij
tientallen jaren een groot aantal taken
vervuld in de Kerk, van kosterswerk
en restaureren van een gammel
gebouw tot en met het voorzitterschap
van de AZA en het lidmaatschap van
de Synodale Commissie. Hij deed dat
als betrokken en bevlogen mens die

altijd inspirerend aanwezig was.
Hij zag het ongeveer zo: de Kerk is de
gemeenschap waar je met elkaar de
liefde van God mag vieren, in Woord
en Sacrament – dat kan in een
gewijde kerkruimte maar ook in een
kring rond de tafel, met familie en
vrienden, met een goed glas en een
vrolijk warm hart. Als het goed is kun
je in de communio, de gemeenschap
van de Kerk, leren waar het in het
leven werkelijk om gaat, wat de zin en
de bedoeling is.
In april 2011 werd hij sterk bevestigd
in de samenhang van zijn visie op
werken, geloven en leven. Voortdurende perikelen in de EvangelischLutherse Synode, de druk van zijn
werk in Den Haag en de altijd ingewikkelde omstandigheden thuis
brachten hem een week in Schwanberg, een Duits luthers klooster van
zusters. Hij heeft daar een week in
stilte nagedacht over psalm 84:
gelukkig de mens die op God
vertrouwt.
Die week in april vorig jaar bracht
hem het inzicht dat zijn manier van
leven en werken werkelijk gebaseerd
waren op zijn geloof. Hij kreeg nieuw
inzicht in de twee-rijkenleer van
Luther: er is niet alleen de genade in
het Rijk van God, er is ook de verantwoordelijkheid die je af moet leggen
hier op aarde. Er is altijd ruimte voor
nieuwe inzichten, net als in de soms
schijnbaar paradoxale theologie van
Luther.
Want afstand nemen van wat je nu
eenmaal altijd hebt gedacht, dat is iets
waar Reind veel mensen in heeft
getraind, in de Kerk en in zijn
beroepsleven. Durf eens met andere
ogen naar je situatie te kijken en
ontdek wat jou misschien klem zet en
beperkt. Heb het lef om een probleem
eens heel anders te benaderen. Durf
eens door de ogen van een ander te
kijken, iemand met wie je het misschien helemaal niet eens bent. Je
kunt een eerste stap zetten en die
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ander vertrouwen geven. Verander
eens van paradigma, noemde hij dat.
Voor sommige mensen was dat bedreigend, ze durfden het niet aan en
begrepen zijn bedoelingen verkeerd.
Maar de velen die het met hem waagden, kerkenraadsleden, synodeleden,
werknemers, hebben de rijkdom
ervaren van vertrouwen geven en
ontvangen. To live, to love, to learn
and to leave a legacy: als je dat in je
bagage hebt sta je vruchtbaar in het
leven, leerde Reind van Stephen
Covey, en leerde hij ons.
Reind is niet meer bij ons. Niet alleen
voor zijn familie en vrienden, maar
ook voor onze kerk een groot en
pijnlijk gemis. Maar zijn bevlogenheid
en enthousiasme, zijn vertrouwen en
geloof, heeft hij ons nagelaten om
vruchtbaar te maken voor wie op ons
pad komen.
Chica van Dam
17

kriskraskort
AMERSFOORT. Een nieuw seizoen, een
nieuwe predikante, op 8 juli heeft
dominee Diederiek van Loo haar
intrede gedaan. Nieuwe plannen
worden gemaakt, er gaat een frisse
wind waaien, zo meldt de maandbrief
Gemeenteleven. Een van de plannen
is om via Gemeenteleven meer aan de
buitenwereld te laten zien wat de
gemeente is en wat de gemeente doet.
In plaats van eens per maand zullen
er weer twee maal in de maand diensten worden gehouden. In principe de
eerste zondag van de maand een
gastpredikant en de derde zondag de
eigen voorganger. Men ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
GORKUM. Aan de oevers van de
Tongelreep en de Warmbeek is op de
grens van Nederland en België een
idyllische abdij gelegen, luisterend
naar de naam ‘Achelse Kluis’. De
abdij huisvest een kleine monnikengemeenschap behorend tot de ‘Orde
van Cisterciënzers van de Strikte
Observantie’. Deze gemeenschap leeft
volgens de regels van Benedictus:
biddend leven in gemeenschap. Van
vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni
heeft een groep van ongeveer vijftien
personen vanuit de Lutherse Kerk
Gorkum gebruik gemaakt van de
mogelijkheid die de abdij biedt om
gedurende enige tijd als gasten in de
Achelse Kluis te verblijven en deel te
nemen aan de zeven gebedsmomenten die gedurende elke dag de hoofdmoot vormen van de bezigheden van
de monnikengemeenschap. Deze
gebedsmomenten bestaan uit gezongen psalmen, lezingen, gebeden en
hymnen.
Een deelnemer: Komend vanuit een
stressvolle werksituatie is de overgang naar momenten van bezinning
en zelfinkeer erg groot. De combinatie van de koorgebeden, de stilte tijdens de maaltijden en de wandelingen in de prachtige omgeving van de
abdij zorgden er uiteindelijk voor, dat
ik ‘los’ kwam van alle ‘aardse zaken’
en mij volledig kon openstellen voor
de boodschap die God voor mij heeft.

een folder uitgegeven onder de titel,
u raadt het al: ‘Lutheranen in het
Noorden’. Het betreft de gemeenten
Groningen, Leeuwarden, Stadskanaal,
Winschoten-Pekela en WildervankVeendam. Op de voorkant een grote
foto van de ‘eigen’ gemeente en een
klein plaatje van de overige vier.
Aan de binnenkant verscheidene
foto’s uit de deelnemende gemeenten
en aan de achterkant gegevens van
de gemeente. De folder wil in het
kort antwoord geven op de vraag die
mensen die voor het eerst kennismaken met de lutherse gemeente
vaak stellen: wie zijn jullie? Dat dat
niet zo eenvoudig is om dit kort,
bondig en begrijpelijk uit te leggen
heeft een commissie bestaande uit
één vertegenwoordiger van elk der
vijf gemeenten gemerkt toen men
hieraan werkte. Stap voor stap ontstond de tekst ‘lutherse geloofstraditie’ die in de folder staat. Het concept
hiervan werd voorgelegd aan enkele
hoogleraren en theologen en hun
commentaar is er in verwerkt.
Het is een mooi vormgegeven folder
geworden waar de gemeenten trots
op kunnen zijn.

HET NOORDEN. De vijf Lutherse
gemeenten in het Noorden hebben

ZWOLLE. Al meer dan dertig jaar
komt hier een oecumenisch samengestelde groep vrouwen bij elkaar in de
Lutherse kerk, het motto van deze
groep is ‘Als vrouwen aan het woord
komen’. Het spreekt vanzelf dat door
de jaren heen de groep een wisselende bezetting heeft gehad en dat er
ook verschillende inleid(st)ers waren.
Doorgaans komen er zo’n twintig tot
vijfentwintig vrouwen, telkens op de
tweede woensdagochtend van de
maand, in de periode van oktober tot
en met april. Voor dit jaar wordt de
rode draad gevormd door het thema
‘leeftijd’. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: tijden en getijden in je leven,
tijd en eeuwigheid, ordening van de
tijd in dag en nacht, aanvang en
einde. In elke bijeenkomst zal een
prikkelende (bijbel)tekst centraal
staan, waarin de (ons) gegeven leeftijd in een bepaald licht wordt gezet.
Met muziek, proza en poëzie kan men
dan tot verdere uitwerking en verdieping komen.
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WOERDEN. De Raad van Kerken in
Woerden heeft voor het seizoen
2012-2013 een project opgezet met
alle bij de Raad aangesloten (wijk)
gemeenten. Ieder van hen zal een van
de onderdelen in de eigen gemeente
uitwerken. Na anderhalve maand
wordt het stokje doorgegeven aan de
volgende gemeente, het project kreeg
de naam: ‘Scharnierpunten in het
leven’. Thema’s die in elk mensenleven een rol spelen, scharnierpunten
omdat het vaak momenten in het
leven zijn waarop zaken een belangrijke wending nemen. Het begint met
de geboorte en eindigt met het
sterven. De zeven levensscharnieren
waarover men met elkaar zal praten
zijn: geboorte en doop; vormsel en
belijdenis; (eerste) communie en
avondmaal; schuld, boete en bekering; samenleven en huwelijk;
toewijding en ambt; afscheid en
zegening. Menigmaal zal iemand
levenslang aan die momenten terugdenken en daarom is het zeer de
moeite waard er bij stil te staan.
In november/december gaat de
lutherse gemeente aan de slag
met het punt: (eerste) communie/
avondmaal.
LEIDEN. Als u de kerk van Leiden
binnengaat, zult u opmerken dat er
zeer fraaie buitenlantaarns aan
weerszijden van de deur hangen.
Na een restauratie zijn ze weer opgehangen, er is weer licht als het duister is. Ook goed nieuws is het feit dat
op Pinksterzondag kerkelijk medewerker Barbara Heckel haar intrede
heeft gedaan. Intussen heeft ze al een
aantal keren voorgegaan uiteraard en
kennis gemaakt met een flink aantal
gemeenteleden. Veel verhalen
gehoord over hoe het vroeger was in
de kerk en welke rol geloof en kerk
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speelden in het leven van mensen
en de veranderingen die daarin zijn
opgetreden. Tevens is een nieuwe
organist aangesteld, Frits Veerman.
Niet van luthersen huize, maar, zegt
hij: ‘Als kerkmusicus is het prettig te
spelen in een kerk waar van oudsher
de liturgie waardevol gevonden
wordt en een belangrijke plaats
inneemt’.

ARNHEM. Hier werd afscheid genomen van een organist, Jan van Rossem. Hij was eerder lange tijd vaste
organist in de gemeente maar was de
laatste tijd opgetreden als vervanger
van Susanne Paulsen die gelukkig
weer aan het werk mocht gaan. Veel
lof werd toegezwaaid aan de heer
van Rossem, enerzijds stemt een
afscheid allen toch wel droef maar
het was een stralende muzikale
warme dag. En uiteraard is men blij
dat Susanne weer op de orgelbank
kan plaatsnemen.
ZUTPHEN. Na het emeritaat van
dominee Jacques Bras heeft dominee
Louisa Vos, voorheen in Apeldoorn,
intrede gedaan als predikante van
deze gemeente.

EDE. Contacten met de Hongaarse
gemeente Szekszárd bestaan hier al
vele jaren, goede en warme contacten
zijn dat geworden. Afgelopen zomer
ontving men in Ede een groep jongeren met hun dominee. Men logeerde
bij gastgezinnen en op zaterdag
brachten ze de hele dag door in de
kerk aan de Beukenlaan om zo meer
te weten te komen over het kerkgebouw en over de manier waarop men
hier met de jongeren omgaat. ’s Middags werd door hen de dienst voorbereid en ’s avonds was er een barbecue in de tuin van een gemeentelid.
Samen vierde men op zondag de
dienst, er was gezorgd voor vertaling
van de verschillende onderdelen van
de orde van dienst en van de preek.
Zo konden de Hongaren de dienst
aardig volgen en de Edenaren een
paar verzen in het Hongaars meezingen. Ook dat geeft natuurlijk een
gevoel van saamhorigheid. En ook in
Ede is een nieuwe predikant aangetreden: mevrouw dominee A.J. van
Zanden.
PEKELA-WINSCHOTEN. Zoals altijd
werd in september een startzondag
georganiseerd. Was het vorig jaar een
barbecue in Pekela, deze keer werd
begonnen met de dienst in de kerk
van Winschoten. Na de dienst ging
men naar Galerie De Groninger
Kroon in de Reiderwolderpolder bij
Finsterwolde. Koffiedrinken en aansluitend de expositie ‘Als kat en
hond’ in de galerie en het arbeidershuisje bekijken. De eigenares van de
galerie exposeert in haar eigen ruimte
maar geeft ook collega-kunstenaars
de gelegenheid om hun stukken ten
toon te stellen. Het thema ‘als kat en
hond’ behelsde het met verschillende
technieken afbeelden van honden en
katten. Blijkbaar geen achterliggende
gedachten bij dit thema. Het arbeidershuisje stamt uit 1900 en is volledig in oude stijl ingericht.

APELDOORN. Op 14 oktober doet
dominee Pieter Oussoren intrede als
voorganger van deze gemeente. De
dienst zal een feestelijk karakter hebben met een optreden van een ad-hoc
koor waaraan een paar leden van de
gemeente deelnemen.

HILVERSUM. De gemeente is al een
tijdje predikantloos wegens ziekte
van de eigen voorganger en uiteraard
gaan er dan gastpredikanten voor.
Eén van hen, geen lutheraan zult u
begrijpen, schrijft in Ons Gemeente-
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leven: ‘De EL gemeenten volgen
meestal gewoon het lutherse katern.
Er hoeft niet eens een liturgieblaadje
gemaakt te worden, want de liturgie
zit ingesleten in de lutherse zielen.
Iedereen zingt als vanzelf de acclamaties. En als voorganger hoef je niet
telkens te denken: wat moest ik nu
ook alweer doen? Mij ligt dat wel. Ik
zeg wel eens: wij hoeven de liturgie
niet te vernieuwen, het is de bedoeling dat de liturgie ons vernieuwt!’
Tot zover het citaat.
LEEUWARDEN. In Friesland werd in
de zomer weer een Tsjerkepaadroute
gehouden en zelfs een TsjerkepaadElfstedenroute waarin ook de lutherse
kerk aan de Nwe Oosterstraat was
opgenomen. De deelnemers waren
gewapend met een heuse Elfstedenstempelkaart en die kaarten werden
keurig voorzien van een luthers
stempel.
HET GOOI. De kerkenraden van de
gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum hebben al enkele malen
samen vergaderd over meer samenwerking en het concretiseren van die
samenwerking. Na uitgebreide
gedachtewisseling is het gekomen tot
de formulering van een breed doel:
Er naar streven dat de lutherse presentie in het Gooi in stand blijft, door
nauwe samenwerking op bestuurlijk
vlak en op gemeenteniveau tussen de
beide lutherse gemeenten.
FLEVOLAND. Regelmatig houdt de
lutherse kerkenraad in de polder een
eigen vergadering in plaats van in
PKN-verband. In de zomervergadering stond de planning van lutherse
diensten op de agenda. Geprobeerd
wordt regelmatig, liefst eens per
maand, een dienst met een lutherse
predikant te realiseren. Een aantal
zondagen is bekend en voor de overige keren wordt nog naarstig
gezocht.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Vrouwen van de reformatie

V

rouwen van de reformatie’
stonden centraal tijdens een
ontmoeting van vrouwen uit
west Europa in september in Wittenberg in het vrouwenverband dat
wordt ondersteund door de afdeling
Women in Church and Society
(WICAS) van de Lutherse Wereld
Federatie. Het thema sluit aan bij de
Lutherdecade die in 2017 in Wittenberg feestelijk gevierd zal worden.
Aan alle aanwezigen was gevraagd
om met voorbeelden uit de eigen
regio te komen.

Italië: een falende reformatie
In Italië zijn de vrouwen die een
belangrijke rol spelen bij de verbreiding van de reformatie, ontwikkelde
vrouwen uit adellijke families, die
een goede opleiding hebben genoten
en in welvaart leven. Van Renée de
Ferrara (of Renata di Franca) is
bekend dat Calvijn bij haar logeert en
dat zij met hem een briefwisseling
onderhoudt. Net als een aantal
andere pleitbezorgsters voor de reformatie ziet zij zich gedwongen om te
vluchten naar Frankrijk. Ook Isabella
Bresegna verlaat vanwege de vrijheid
van geweten waarin zij zich beknot
voelt haar moederland en vestigt zich
in Zwitserland, in navolging van een
groot aantal landgenoten. Voor deze
Italianen in ballingschap maakt het
niet uit of men lutheraan, calvinist
of zwingliaan is: men strijdt samen
tegen de Antichrist in Rome, daar
gaat het om.
Nog een bekende naam is die van
Olympia Morata, die als dochter van
de protestantse grammaticaleraar van
de zonen van Renée de Ferrara aan
haar hof haar opleiding krijgt.

Mayerhofen. Haar oudste zoon verblijft aan het hof van Frederik van
Saksen en ontmoet daar Luther. Hij
wordt predikant om Oostenrijk verder
te hervormen. Zijn hele familie inclusief zijn moeder wordt protestant en
Dorothea voert een briefwisseling
met Luther, die bewaard is gebleven.
Zij steunt Luther en zijn gezin ook
financieel en uit haar nalatenschap
blijkt hoe vertrouwd ze is met de
nieuwe leer.
Echter, het katholieke Habsburgse
stuurt in de 18e eeuw de protestanten
naar Siebenburgen. Deze transmigratie scheidt gezinnen, kinderen worden katholiek ondergebracht om ze
her op te voeden. Onder Jozef II is er
sprake van de zgn. tolerantie-ethiek.
In die tijd leeft Brigitta Wallner, een
eenvoudige bosarbeidersweduwe, die
de leer van Luther aanhangt. Zij gaat
te voet naar Duitsland, over de bergen heen en dagenlang onderweg,
om daar lutherse diensten te bezoeken èn vanuit Neurenberg theologische boeken over de grens te smokkelen. Drie keer wordt ze betrapt en
gevangen gezet. Als haar woonplaats
Gosau bezocht wordt door ambtenaren van de keizer, die aan de lutherse
inwoners vragen of ze een lutherse
gemeente willen stichten, stapt
Brigitta naar voren en zegt: ‘Drie
maal heeft u me al gevangen gezet,
een vierde keer kan ook nog wel.
Ja, ik wil een lutherse gemeente
stichten’. Dan durft de hele gemeente
haar voorbeeld te volgen en ontstaat
in 1781 de lutherse kerk van de
Augsburgse Confessie.

Nederland: twee beroemde
Anna’s

De eerste protestanten zijn terug te
vinden in de adellijke kringen van
het Habsburgse Oostenrijk. In 1574
wordt de eerste protestantse kerk in
Wenen gesticht. Grote delen van het
land zijn protestants, zo’n 70%, en
het protestantisme maakt een bloeitijd door. Dorothea Jörger is een
vrouw uit een adellijke familie uit

Voor de Nederlandse bijdrage ben ik
uitgeweken naar een vrouw van de
Contra-Reformatie, mannenhaatster
èn Lutherhaatster (Luther ziet ze als
de incarnatie van de duivel), de
lerares en dichteres Anna Bijns. Zij
leeft van 1494 – 1575 in Antwerpen.
Als enige vrouw krijgt zij toestemming om te participeren in een
‘broederschap van leraren’. De Franciscaanse orde moedigt haar aan haar
boek ‘Chambres de Rhétoriques’ te
publiceren, waarmee zij één van de
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Oostenrijk: transmigratie en
tolerantie-ethiek

meest goedverkopende auteurs van
de Nederlanden wordt. Ze schrijft
religieuze en moralistische gedichten
en wat men ook van de inhoud mag
denken, vanuit het spectrum van de
dichtkunst en retoriek bekeken, kan
niet anders gezegd worden dan dat
Anna Bijns een grote meesteres op
haar vakgebied is geweest.
Dan de zeer getalenteerde hervormde
Anna Maria van Schurman (1607 –
1678), die in haar opvoeding niets in
de weg wordt gelegd om haar veelzijdige talenten te ontwikkelen. Niet
voor niets, want aan het sterfbed van
haar vader moet ze beloven niet te
zullen trouwen. Ze is de eerste
‘officieuze’ theologiestudente, die
van de beroemde professor Voetius
toestemming krijgt om vanachter
een gordijn zijn colleges aan de
Universiteit van Utrecht te volgen.
In 1666 wordt ze hulpprediker van
dominee Labadie in Middelburg.

Duitsland: meer dan alleen
Katharina van Bora
Ook in Duitsland vinden we adellijke
vrouwen, zoals Argula van Grumbach, voorvechtster van de reformatie, die theologische vlugschriften
schrijft en correspondeert met Luther.
En de vorstin Elisabeth von Calenberg-Göttingen, die als regent voor
haar minderjarige zoon optreedt.
Zij voert de reformatie in haar gebied
door en naast theologische publicaties als een gebedenbrevier en liederen, schrijft ze een regeerhandboek
voor haar zoon.
En dan twee predikantsvrouwen.
Katharina Zell, predikster en onverschrokken burgeres van Straatsburg
en Elisabeth Cruciger. Katharina
beschermt vluchtelingen en werkt het
diakonale ambt voor vrouwen uit,
dat dan helaas nog niet wordt doorgevoerd. Ze voert een open liberale
theologie naar de Dopers toe en
noemt zichzelf een kerkmoeder.
Elisabeth was, net als Katharina van
Bora, een gevluchte non en gehuwd
met Kasper Cruciger. Zij is de dichteres van het protestantisme en droomt
ervan te preken op de kansel.
Lees verder op p.25.
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Katholiciteits Effect Rapportage

Een nieuw instrument in het
streven naar eenheid van de kerk

D

e Nationale Synode staat in het
teken van de heelheid van de
kerk. De kern van de vorige
Nationale Synode, in Dordrecht in
2010, was de ontdekking dat christenen uit meer dan vijftig verschillende
kerken, van evangelisch tot reformatorisch, écht iets met elkaar te delen
hebben. Ondanks allerlei kerkelijke
verschillen is er toch wederzijdse herkenning (zie ook www.nationalesynode.nl). In is er opnieuw een Nationale Synode, opnieuw in Dordrecht.
Maar tot die tijd staat de Nationale
Synode niet stil. We blijven streven
naar de eenheid van de kerk. En
daarom roept de Nationale Synode de
kerken van Nederland op tot de
Katholiciteits Effect Rapportage (KER).

Nieuwe barrières voorkomen
Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is
het niet. De KER is bedoeld om
nieuwe barrières tussen kerken en
geloofsgemeenschappen te voorkomen. De KER is een variant op de
Milieu Effect Rapportage (MER). Bij
beslissingen die het milieu kunnen
raken, is de initiatiefnemer verplicht
de effecten voor het milieu van het
voorgenomen besluit zorgvuldig in
kaart te brengen in zo’n MER. Op
dezelfde manier verplicht de KER de
initiatiefnemer om te onderzoeken op
welke manier zijn plannen de eenheid
en katholiciteit van de kerk kunnen
raken.

Katholiek is algemeen en
universeel
De christelijke kerk is katholiek omdat
alle gelovigen van alle plaatsen en
alle tijden erin thuishoren, omdat
haar boodschap heel de wereld raakt,
en omdat zij in het evangelie van
Jezus Christus de volheid van Gods
openbaring mag bezitten. Onder
katholiek verstaan we niet roomskatholiek maar algemeen en universeel. Kerkelijke beslissingen kunnen
heel makkelijk scheidslijnen opwerelkkwartaal

pen tussen gelovigen. Ze kunnen van
het evangelie uitsluitend een boodschap voor ingewijden maken. Dan is
de kerk op dat punt niet meer katholiek maar sektarisch: zij vervuilt de
katholiciteit, zoals een chemische
industrie het milieu kan vervuilen.
Dat kan met de beste bedoelingen
gebeuren. Denk bijvoorbeeld maar
aan beslissingen rond Bijbelvertalingen of kerkliederen. De ene kerkelijke
gemeenschap is misschien heel erg
gefocust op de betrouwbaarheid van
een vertaling en de schriftuurlijkheid
van de liederen. De andere bekommert zich vooral om de openheid van
de eredienst. Met die motieven is niks
mis. Maar ondertussen ontstaat er een
kloof tussen de ene kerk en de andere.
De stuurgroep Nationale Synode pleit
er voor dat bij alle beslissingen die de
katholiciteit raken, de gevolgen daarvoor in beeld worden gebracht:
de Katholiciteits Effect Rapportage.
Een wijd spectrum aan beleidsterreinen komt daarvoor in aanmerking: liturgie, sacramenten, zending,
ambten, opleiding, buitenlandse
contacten en meer.
De Nationale Synode denkt dat voor
kerken en geloofsgemeenschappen de
KER een nuttig instrument kan zijn
om te onderzoeken of de beslissingen
die ze nemen oorzaak kunnen worden
van scheidingen en scheuringen. De
stuurgroep Nationale Synode is bereid
als aanspreekpunt te functioneren op
weg naar een gemeenschappelijke
adviesraad voor de KER.
Katholiciteit is een gave en een
opgave. De KER kan verdere versnippering voorkomen en kan gezien
worden als instrument om te werken
aan de heelheid van de kerk. We
willen ons richten tegen de muren die
kerken en geloofsgemeenschappen
kunnen opwerpen.

Geloofsgesprek
We gaan door met het geloofsgesprek
dat bij de Nationale Synode in 2010
oktober 2012

werd geïntroduceerd (naar voorbeeld
van het Global Christian Forum). Dit
geloofsgesprek speelt zich af op het
grondvlak van de kerken en de
geloofsgemeenschappen. Het is een
gesprek tussen gemeenteleden van
hart tot hart over Hem die ons leven
draagt.

Vervolg van pag.9
Het Liedboek is bedoeld om te zingen en bidden in huis en kerk, niet
alleen in de eredienst op zon- en
feestdagen, ook in overige gemeentevieringen, zoals vespers, kerkenraad, gespreksgroep en alle vormen
van ‘huis’ waar mensen samen zijn.
Het Liedboek bevat ook richtlijnen
voor introductie en gebruik in huis
en gemeente.
Vanuit verschillende achtergronden
is gezocht naar het gemeenschappelijke.’ Na vijf jaar zo samenwerken
ga je liederen waarderen – ook die
je eerst ‘niks’ vond – mede door
gezamenlijk geloof. Het is een uitruil
van ervaring en besef dat de traditie
van de één die van de ander kan
verrijken. De Heilige Geest spreekt
zo niet alleen tot de ‘eigen’ groep’.
‘Een kerklied gaat niet leven doordat
het op papier gedrukt staat, maar
komt pas tot leven als het gaat klinken in de gemeente; niet als verzameling individuen maar als geloofsgemeenschap’, aldus Pieter Endedijk.
Veel belang hecht hij aan de liturgische rol van de cantor en adviseert
gemeenten voorzangers op te (laten)
leiden, ‘er is altijd wel iemand die
goed kan zingen’. Het effect van dit
advies klinkt vervolgens dóór in de,
in beurtzang met cantor Endedijk,
gezongen ‘lofzang van Maria’ (op
tekst van Sytze de Vries) en later
herhaald in de afsluitende Vesper.
Alma Evenhuis
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Katholiek Appèl
Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief
genomen tot oprichting van het
Oecumenisch Forum voor Katholiciteit.
In een Katholiek Appèl roepen zij de
kerken in Nederland op ernst te maken
met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’. Nu geloof
steeds meer als een individuele zaak
beschouwd wordt, willen de auteurs met
dit appèl de kerken oproepen zich te
richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Z

ij schrijven: ‘Er is een tendens
het geloof te beschouwen als
een puur individuele zaak die
nauwelijks nog verbonden is met de
Schrift en de overlevering. Wij achten dat een schadelijke ontwikkeling,
want alleen in verbondenheid met de
kerk van alle tijden en alle plaatsen,
kunnen wij iets van de lengte en de
breedte, de hoogte en de diepte van
Gods liefde verstaan’.
De auteurs verwijzen in hun appèl
naar de drie instrumenten die de
vroege kerk heeft ontwikkeld om
haar katholiciteit te bewaren: de

Bijbel, het credo en een ambt van
episkopè.
Deze drie zijn niet los verkrijgbaar,
maar in de loop van de tijd is hun
samenhang verloren gegaan. De ene
kerk ging er - gechargeerd gezegd met de Bijbel van door, de andere
met de bisschop en een derde met de
belijdenis. Het gevolg is dat de Kerk
uiteengevallen is en zo haar katholiciteit verloren heeft. De initiatiefgroep roept alle kerken op terug te
keren naar hun gezamenlijke oorsprong en de samenhang tussen
Schrift, credo en ambt te herstellen.

Hoe katholiek is mijn kerk?
Het Katholiek Appèl zal op zaterdag
3 november gepresenteerd worden
door Mgr Joris Vercammen, oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht.
Mgr Gerard de Korte, roomskatholiek bisschop van GroningenLeeuwarden, ds Willem Smouter,
bestuurslid van de Evangelische
Alliantie, en dr Arjan Plaisier, scriba
van de Protestantse Kerk in Nederland, zullen erop reageren aan de
hand van het motto van de dag:

‘Hoe katholiek is mijn kerk?’
De bijeenkomst wordt gehouden in de
Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht en duurt van
10.30 uur tot 15.30 uur. Iedereen kan
de studiedag bijwonen. Opgave via
buro@okkn.nl of telefonisch:
033-4620875. De kosten bedragen
15 euro, inclusief lunch. Betaling kan
geschieden door overmaking van dit
bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v.
Oud-Katholieke Kerk Nederland,
Amersfoort, onder vermelding van
Symposium Katholiciteit.
Het Oecumenisch Katholiek Forum is
een initiatief van Ds Henk Gols
(Nijmegen), Ds Lieske Keuning
(Utrecht), Dr Hans Kronenburg (Zeist),
Ds Idelette Otten (Vleuten), Drs Henk
Schoon (Vleuten), Ds
J.H.Uytenbogaardt (Utrecht), Mgr
dr Joris Vercammen (Utrecht) en
Dr Andreas Wöhle (Amsterdam).
Zie ook www.forumkatholiciteit.nl

De kern van onze traditie
Eind augustus trad het ‘Oecumenisch Forum voor
Katholiciteit’ naar buiten met een persbericht. Meteen
ging het mis: dagblad Trouw schonk er aandacht aan,
maar zag het louter als een samenwerkingsclubje.
ELK-kwartaal is op bezoek gegaan bij Andreas Wöhle,
Luthers predikant te Amsterdam, de enige lutheraan
onder de initiatiefnemers, en vroeg wat dan wél de
bedoeling is.
Het ‘Oecumenisch Forum voor
Katholiciteit’ is dus niet uit op
de zoveelste vereniging van
gelijkgezinden?
Het gaat ons erom dat wij ons concentreren op wat het wezen van de
kerk is. Juist tegen die tendens tot

samenklontering van gelijkgezinden
in. Het individualisme en de algehele
argwaan tegen de kerk hebben velen
gebracht tot een opstelling van: ‘Ik
geloof wat ik geloof en met de kerk
heb ik niets te maken.’ Dat leidt echter tot een conventikelachtig kerkbe-
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grip. Ook in het lutherse smaldeel
van de kerk. Ik betwijfel of onze
lutherse eigenheid wel gedekt wordt
door de vaakgenoemde liturgie, de
vrijheid of het zwaantje. Wat wij
nodig hebben is dat we ons binnenstebuiten keren tot de kerk die van
overal is, van alle tijden en voor en
van allen.

Dat klinkt als uw definitie van
katholiciteit. Lekker ruim, dat
zou iedereen wel willen. Maar
wat is de kern?
Het begint allemaal bij de maaltijd
van de Heer, bij de eucharistie. Dáár
krijgt het Woord gestalte en ontstaat
de kerk, dat is de bron waaruit alles
wat wezenlijk is voor de kerk ontspringt en waar alle prediking naar
22

verwijst: gemeenschap met Christus
en met elkaar, lofzang en gebed,
liturgie en diaconaat, ambt en charisma. Het katholiek appèl gaat dus
uit van een spiritualiteit die eigen is
aan onze lutherse gemeenten, dat is
een eucharistische spiritualiteit die
Woord en Sacrament bij elkaar
houdt.
Je hoort vaak van mensen die na vele
omzwervingen uiteindelijk een
lutherse kerk zijn binnengelopen: dat
zij zichzelf daar als gelovig mens
terugvonden in de kring rond het
altaar. Niet tegengehouden door
allerlei drempels, voorbehoud en
tucht, maar zomaar genodigd. Met
dat heel persoonlijk aangereikte
lichaam en bloed van Christus in de
hand en in de mond.
Dat wordt soms uitgesproken in termen van ‘dat je elkaar nabij bent’ en
zelfs ‘gezelligheid’, maar de dieptedimensie ervan is: dat we het niet
alleen over Christus hebben, maar dat
wij bij Christus zijn en hij bij ons.
Het katholiek appèl beveelt daarom
aan het avondmaal centraal te stellen
en graag en vaak te vieren.

Als hele verzamelingen
zwaantjes en de lutherse liturgie
– die inderdaad behoorlijk
versteend is – en de vrijheid
van een christenmens – waar
we het graag over hebben maar
die dikwijls nauwelijks wordt
ingevuld – ons niet veel verder
helpen, wat stelt het katholiek
appèl daar dan tegenover?

bedoelingen met de wereld. Wij hebben een ruim besef van sacramentaliteit. Neem bijvoorbeeld de biecht. In
de kerkennacht hier in Amsterdam, is
er gelegenheid om in de lutherse kerk
de moeilijke thema’s van schuld en
boete aan te gaan en voor wie dat
zoekt ook daadwerkelijk de biecht te
(her)ontdekken. Of neem de ziekenzalving. De zalfolie heb ik in mijn
koffertje voor de huiscommunie altijd
bij me, en zet die ook in bij de voetwassing op Witte Donderdag.
Met deze voorbeelden van avondmaal, biecht en zalving, hebt u het
eigenlijk over het ambt.
Ja, en daarmee is de spraakverwarring compleet, want in het voortgaande gesprek binnen de Protestantse Kerk wordt het ambt vaak
eerder functioneel dan sacramenteel
verstaan. Zo kom je nogal eens de
gedachte tegen dat de kerk eigenlijk
een democratie is. Het ambt wordt
dan opgevat in termen van bestuur
en beleid, in plaats van dat het inzet
bij de omgang met het heilige: dat
het ambt in woord en gebaar Christus
representeert en de genade bedient.
Terwijl dat toch de grondvorm is van
het ambt: dat het erop bedacht is
onze lieve Heer niet al te zeer in de
weg te staan.

Wat verwacht u van het
Oecumenisch Forum voor
Katholiciteit?

de PKN. Daarin zijn wij dan misschien wel ‘lutherser’ dan in welke
andere vorm van gemeente-zijn ook.

Het Katholiek Appèl zal op 3 november worden gepresenteerd door
Mgr Joris Vercammen, oud-katholiek
aartsbisschop van Utrecht. Van zijn
hand verscheen onlang het boek
Oud- en nieuw-katholiek, Valkhof
Pers 2011.
De meest opmerkelijke zin daaruit
luidt: ‘Een bisschop is er per definitie
niet om de grenzen van de eigen
confessie te bewaken, een bisschop is
er om christenen zoveel mogelijk
samen te brengen. In dat opzicht is
het bisschopsambt van oecumenische
betekenis’ (blz. 123).

Ik ben me ervan bewust dat de term
‘katholiek’ weerstand kan oproepen.
Toch gooide de naam ‘Evangelisch
Katholieke Kerk’ destijds hoge ogen
toen het erom ging hoe we wat nu
PKN heet, zouden noemen.
Wij hechten aan katholiciteit. Als
lutheranen hebben we er geen vrede
mee dat onze traditie zich ontwikkelt
tot slechts een (deel)denominatie
naast vele anderen. Het is onze
eigenheid dat wij de eenheid van de
kerk zoeken en ons richten naar het
geloof van de kerk van alle tijden en
plaatsen. Om deze katholiciteit te
voeden kunnen wij niet halt maken
bij het kerkverband dat wij delen met
onze calvinistische broeders en zusters.
Onze traditie er gevoelig voor dat de
kerk een werkzaam teken is van Gods

Als je ook in de toekomst wilt vasthouden, waar onze lutherse traditie
voor staat, kom je op den duur met
de term ‘luthers’ niet veel verder. Die
zul je moeten vertalen. Ik ben ervan
overtuigd dat we met het begrip
‘katholiciteit’ de kern te pakken hebben. Meer dan met min of meer toevallige kenmerken, kunnen we met
deze term in theologische taal uitdrukken wie wij zijn en wat ons
bezielt. Deze kern van katholiciteit
stelt ons in staat tot communicatie.
Wellicht zullen er in ons land in de
toekomst geen gemeenten meer zijn
die zich specifiek ‘luthers’ noemen.
Maar wel gemeenten met een uitdrukkelijk katholieke spiritualiteit, en
die daarmee ‘luthers’ zijn. Ik verwacht dat wij in dit ‘Oecumenisch
Forum voor Katholiciteit’ de schatten
van onze traditie kunnen beleven en
doorgeven zowel binnen als buiten

Het Katholiek Appèl van het Oecumenisch Katholiek Forum is vergelijkbaar met een handreiking die afgelopen voorjaar in Duitsland uitkwam.
Daarin wijzen de Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) en het Katholisches
Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland hun gemeenten en parochies
de weg naar een toenemende gezamenlijkheid.
Deze Hände-reichung “Evangelische
und alt-katholische Gemeinden
ökumenisch unterwegs” is te bestellen
onder ISBN-nummer 978-3-93461095-8
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Monique Schendelaar
nieuwe cantrix Den Haag

M

onique Schendelaar is sinds
het voorjaar de nieuwe cantrix van de evangelischlutherse gemeente in Den Haag. Zij is
opvolgster van Aart Bergwerff, die
22 jaar de cantorij muzikaler heeft
leren zingen. Aart blijft wel de vaste
organist.
Monique Schendelaar is opgegroeid
in een luthers gezin in Den Helder,
en is vanaf haar 10e jaar in de cantorij aldaar gaan zingen. Muziek zat er
dus al vroeg in. In 1988 is zij in de
lutherse gemeente Leiden terechtgekomen, waar ze een cantorij opgericht heeft. Een lutherse gemeente
zonder cantorij kan in haar ogen
niet. Na een aantal amateurcursussen
voor koordirectie heeft ze in 1998
haar baan als secretaresse opgegeven.
Zij is naar het conservatorium te

Alkmaar gegaan om koordirectie en
zang te studeren. Ze moest haar hart
volgen om van de hobby een beroep
te maken. In 2002 was daar dan ook
het felbegeerde papiertje.
Inmiddels heeft zij toen naast de cantorij twee kamerkoren gekregen:
Capella Vocale uit Leiden en het
Wassenaars Kamerkoor. Ze is dirigente van het dameskoor van de St.
Agathaparochie in Lisse, waar ze ook
veel solowerk verricht om rouw- en
trouwmissen op te luisteren. Daarnaast geeft ze privézanglessen aan
koorleden. Afgelopen jaren heeft zij
vele keren het [lutherse] Jongeren
Muziek Weekend geleid en ook kooren stemvorming gegeven bij de
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek.
Ook heeft zij een aantal cantateprojecten geleid in Lisse en in Leiden.

25-jaar dominee Trinette Verhoeven

S

amenzweerders van de twee
gemeenten waar Trinette Verhoeven predikant is maakten
een tweedaags festijn voor haar
25-jarig ambtsjubileum. Leden van
zowel de Lukaskerk als de Lutherse
kerk kookten een avondmaaltijd.
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Allerlei aspecten en anekdotes van
Trinette’s predikantschap en haar
daarbij behorende persoonlijke eigenaardigheden werden tijdens het eten
op een vrolijke manier naar voren
gebracht.
In de zondagse viering op 26 augustus ging Trinette Verhoeven
zelf voor. De dienst werd
aangekleed met een keur
aan muziek. De cantorij,
het combo BraJazzoul met
gospelzangeres Dian Denneboom droegen bij en
organist Aart Bergwerff
speelde een Bluestoccata.
Vóór het persoonlijke
gebed voor de jubilaris
gaven verschillende generaties hun zegenwens aan
Trinette mee. Na afloop
komt er nog een grote ver-

rassing in de vorm van een cadeau
voor een opera-reis naar Verona (Italië). Trinette Verhoeven is een groot
liefhebster van deze vorm van
muziektheater en zal daar graag haar
vakantietijd aan besteden.
In navolging van een liedje uit de
jaren 50 en 60, - bekend onder theologiestudenten en NCSV-kampgangers - het volgende lied [melodie: ‘op
de grote stille heide’]:
Op de lage, lichte kansel staat een
vrouw in zwarte toog.
En ze zegt: “u zult wel vragen;
waarop richt ik mijn betoog?”
Ze gaat op haar twijfels in, geeft tóch
weldoordachte zin.
Zij kent ook mijn vragen: ik zie een
richting dagen… mijn herderin!’
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Marianne van der Meij-Seinstra

kwartjes

De DOOS van de kinderen van
ELG Den Haag

I

n de Haagse lutherse gemeente
zijn de kinderen alweer jaren
gewend aan de zogeheten ‘DOOS’,
- met hoofdletters. Het is een groot
en geheimzinnig geval en elke zondag zit er wel een verhaal in. Niet
een gewoon verhaal, maar eentje in
de vorm van een muziekpartituur
(met braille), een flesje water, verschillende soorten kruisen, een hele
rare hoed, een thora-rol, rode vruchten, een luier, een schep zand, of een
geboortekaartje. Over al die geheimzinnige dingen moet dan iets verteld
worden. En dat gebeurt meestal ook:
tot op zondag 3 juni! Die zondag zit
er opeens niets in en de dominee kan
er niets aan doen, dus komt er ook
geen verhaal. Toen is er afgesproken,
dat de kinderen naar de kinderkerk
zullen gaan en opschrijven wat zij
graag willen. Daar komen verschillende ‘eisen’ uit voort. Ja, u leest het
goed: echte ‘eisen’. En dit schrijven
de kinderen op een groot bord, dat zij
de kerk indragen: ‘dat zij recht hebben op de doos en het verhaal, recht
op druivensap en een gebed in de
kerk, gezellig samen eten en respect

Vervolg van pag.20
Daar komt het niet van, alhoewel
haar echtgenoot haar troost door
te zeggen dat ze al preekt in haar
liederen. Haar meest bekende lied
is opgenomen in ons Liedboek voor
de Kerken: ‘Christus met eer
gekroonde’.
Duitsland, als moederland van de
reformatie, worstelt nog met het
ambivalente vrouwbeeld van
elkkwartaal

…’ Ja, ja, en dan worden de eisen
door de ouderling van dienst in het
gemeenteblad geschreven zodat elk
kind op de hoogte is van de gestelde
eisen.
Ondertussen is de dominee met
vakantie én als zij thuiskomt, is de
DOOS buiten gebruik geraakt vanwege de schoolvakantie. Maar de
eisen staan in de Luther Heraut en zij
leest die eisen nog eens over. Van die
eisen komt ’s zomers dus niets
terecht! Aan de kinderwensen moet
iets gedaan worden. Beloofd is
beloofd! Dan komt ze op een idee. In
haar kast op de studeerkamer staat
het ‘kleine geheime koffertje’ van de
Zwaantjes – buiten gebruik! Dat
geheime koffertje gaat mee naar de
kerk gevuld met tekeningen, die
horen bij de lezingen. Er zit ook een
beertje in om te knuffelen, Bob de
Bouwer die weet hoe je een gemeente
op moet bouwen, een leesboek en een
hele stapel kleurstiften. De koster,
helemaal enthousiast geworden van
het kleine koffertje, vindt nog zo’n
koffer in het jeugdcentrum. Tijdens

Maarten Luther. Enerzijds spreekt hij
waardering uit voor de vrouw, als
vrouw en als moeder, anderzijds ziet
hij de man als ‘godsbeeld’: de man
als de zon die op eigen kracht licht
verspreidt en de vrouw als de maan,
die haar licht van de zon ontvangt.

de zomerse vakantieweken kan iedereen iets uit één van die twee koffers
pakken en uitzoeken, wat hij of zij
wil doen in de tijd dat ze in de kinderkerk-ruimte zijn. Gelukkig dat het
beloofde gelukt is én we zullen nu
misschien geen echte demonstranten
met een bord vol wensen (uh: ‘eisen’)
meer in de Haagse kerk zien.
Marianne van der Meij-Seinstra

Vrouwen Bond en contactvrouw
Women in Church and Society LWF

Coby Aartsen
secretaris Nederlandse Lutherse
oktober 2012
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Vrij voor de toekomst
‘Vrij voor de toekomst’ was het thema en het motto van
de assemblee van de gemeenschap van Protestantse
Kerken in Europa (Community of Protestant Churches
in Europe (CPCE)), 20-26 september in Florence, Italië.
Italië is niet bepaald een land dat men met het protestantisme associeert. Maar in Italië bestaat naast de
overgrote katholieke meerderheid ook een eeuwenoude
protestantse traditie. De Evangelische Unie van de
Waldenzen en de Methodisten samen met de Evangelisch-Lutherse kerk van Italië, nodigden deze assemblee
naar Italië. De assemblee werd gehouden in het fraaie
‘Convitto della Calza’, een voormalig klooster dat
nu een hotel en vergaderlocatie is.
rij voor de toekomst’ dit motto
klinkt stellig en parmantig.
Het is maar de vraag of we
werkelijk zo vrij zijn in het nu, laat
staan in de toekomst. Wanneer we
aan de toekomst denken gaat dit
vaak gepaard met een gevoel van
angst en zorg over de toekomst in
plaats van vanuit een gevoel van
vrijheid. Vanuit de onzekerheid en de
zorg over de toekomst is het aantrekkelijk te vluchten in een vermeend
paradijselijk verleden en ons vast te
klampen aan de tradities als een
houvast. ‘Het is dan een kostbaar-

heid, vrij te zijn en in de vrijheid te
leven, waartoe men door het geloof is
bevrijd’, zo hield professor Beintker
de vergadering in zijn theologische
lezing over het thema van de vergadering voor.

‘Vrij voor de toekomst’ stelt ook een
kritische vraag aan de protestantse
kerken in Europa die vaak in hun
leergesprekken hun de verschillen uit
hun tradities in het gesprek in
brengen. Op deze assemblee waren
220 deelnemers, waaronder 95 gede-

legeerden van de protestantse kerken
in Europa (en enkele kerken uit
Latijns-Amerika). Uit Nederland
namen deel: Arjan Plaisier, Jan-Gerd
Heetderks, Desiree Scholtens en
Susanne Freytag. De gemeenschap
van protestantse kerken bestaat uit
alle kerken die de konkordie van
Leuenberg hebben ondertekend. De
konkordie van Leuenberg is een
overeenkomst, die in 1973 door gereformeerde, lutherse en geünieerde
theologen werd opgesteld en inmiddels door 105 kerken uit meer dan
dertig landen is ondertekend. Met het
ondertekenen van de konkordie
spreken de kerken uit dat er een
gemeenschappelijk verstaan is van
het evangelie, dat de verwerpingen
van elkaar in de belijdenisgeschriften
uit de 16e eeuw geen verband houden met de huidige stand van de leer
en dat door het tekenen van de
konkordie de nog steeds bestaande
verschillen niet kerkscheidend meer
zijn. De nog bestaande verschillen
vragen om verdergaand gesprek over
deze verschillen in de leer. De overeenkomst leidt tot kerkgemeenschap
tussen de kerken die deze konkordie
hebben ondertekend. Dat betekent dat
de kerken elkaar kansel- en avondmaalsgemeenschap verlenen en de
ordinatie van de predikanten wederzijds erkennen. Deze konkordie was
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V

CPCE-Leuenberg

theologisch betekent en wat de juridische consequenties daarvan zijn en
een studiegroep over de pluraliteit
van religies. Uiteraard heeft de
assemblee ook een nieuwe raad
gekozen; Jan-Gerd Heetderks, uit
Nederland, is gekozen als een van
de raadsleden.

Europese context

en is ook van groot belang voor de
Protestantse Kerk. Deze overeenkomst
vormt de theologische basis voor het
samengaan van de lutherse en
gereformeerde traditie in één kerk.
In de Nederlandse context vormt deze
konkordie ook de basis voor kerkgemeenschap met de Remonstrantse
broederschap en de Evangelische
broedergemeente. De kerkgemeenschap wordt het meest zichtbaar in
de gemeenschappelijke eredienst, zo
ook tijdens de assemblee in de vele
liturgische momenten, de openings-,
zondags- en slotdienst.

ambtsopvatting en andere zaken
Het organiseren van de verdergaande
gesprekken over de verschillen in leer
is een belangrijke taak van deze
gemeenschap van protestantse
kerken. Op deze assemblee werd het
resultaat van zo een leergesprek over
‘ambt, ordinatie, episkopé’ aangenomen. Naast de leergesprekken zijn
er ook studiegroepen aan het werk.
Twee van de drie studies werden
door jonge theologen uitgevoerd.
De resultaten van de studiegroepen,
‘opstaan voor gerechtigheid’ (stand
up for justice) over sociale en
ethische uitspraken van kerken,
‘opleiding tot het ordinatiegebonden
ambt’ over goede theologische
opleiding en ‘ecclesia semper
reformanda’ over vernieuwings- en
hervormingsprocessen in kerken,
werden met dank in ontvangst
genomen. De assemblee heeft verder
besluiten genomen voor het werk in
de komende periode; onder meer het
aangaan van een leergesprek over de
vraag wat die ‘kerkgemeenschap’
elkkwartaal

Een belangrijk aspect van kerkgemeenschap is ook het uitwisselen van
ervaringen. Dit gebeurde in een
forum ‘Europa’s kerken op weg naar
de toekomst’ over vernieuwingsprocessen in de verschillende kerken.
De veranderingen in de samenleving
nopen de kerken tot bezinning en
aanpassing. Naast organisatorische
verandering klinkt daarbij ook overduidelijk de vraag naar geestelijke
vernieuwing.
Voor een kerkgemeenschap van protestantse kerken in Europa kon een
statement over de financiële crisis in
Europa niet uitblijven. In de oproep
‘vrij voor de toekomst – verantwoording voor Europa’ heeft de assemblee
zich uitgesproken voor versterking
van transparante, democratische
processen bij het overwinnen van de
crisis. De assemblee vraagt verder
meer aandacht voor de sociale gevolgen van de huidige maatregelen, een
rechtvaardig belastingregime en meer
verantwoordelijkheid van de financiële markten. ‘Het kan niet zo zijn,
dat nog altijd de winsten geprivatiseerd worden en de verliezen
gesocialiseerd!’ De assemblee spreekt
zich uit voor een solidair Europa.

de christenen in het Midden-Oosten
onderstreept en de kerken opgeroepen
zich voor godsdienstvrijheid in deze
regio in te zetten.

500 jaar reformatie
2017 het jubileum van vijf eeuwen
hervorming ligt niet meer ver in de
toekomst. Met het project ‘Europa
reformata – 500 jaar reformatie in
Europa’ wil de gemeenschap van
protestantse kerken in Europa de
pan-Europese dimensie van de
hervorming onder de aandacht
brengen. De kerken van de reformatie
gingen in hun getuigenis ‘uit van een
nieuwe ervaring van het evangelie,
die bevrijding en zekerheid schonk’

verbonden met Midden-Oosten
Op de assemblee sprak de secretarisgeneraal van de Protestantse Kerken
in het Midden-Oosten Rosangela
Jarjour heel indringend over de situatie in het Midden-Oosten. Zelf komt
ze uit Homs, Syrië. Zij vertelde over
de benarde situatie van de christenen
in het Midden-Oosten en hoe ze vaak
de indruk hebben dat ze door het
Westen worden vergeten. De christenen leven nu in angst en waar ze
eerst hun geloof in vrijheid konden
uitoefenen worden ze nu bedreigd.
In een statement hierover heeft de
assemblee haar verbondenheid met
oktober 2012

Jan-Gerd Heetderks (Protestantse
Kerk) zit een forum voor.
(konkordie van Leuenberg 4).
In die ervaring hebben de protestantse kerken hun gezamenlijke
wortels. Ook in deze tijd gaat het
erom de bevrijdende kracht van het
evangelie opnieuw te ontdekken.
Susanne Freytag
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Lutherdag in Deventer op
27 oktober 2012

D

e Lutherdag in het kader van
de (internationale) Lutherdecade 2007-2017 zal dit jaar
worden gehouden in (hartje)
Deventer. Gastvrouw is dit jaar de
Protestantse Gemeente Deventer.
In de Grote - of Lebuinuskerk zal een
aantal lezingen en workshops worden
gehouden en tegelijkertijd organiseert
de Lutherse werkgroep voor kerkmuziek er de Lutherse kerkkorendag. De
SLUB, de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, verzorgt een boekentafel.
De Lebuinuskerk is gelegen aan de
Grote Kerkhof, ingang Kleine Poot 7,
Deventer.
Opgave graag bij Femke AkerboomBeekman: akerboom_femke@hotmail.com of via 020-4751005.
Wilt u aangeven of u zich aanmeldt
voor A. de lezingen of B. de koorzang?

Programma:
09.30 uur:
Inloop met koffie en thee
10.00 uur:
Morgengebed.
10.15 uur: 	Lezing over het lutherse kerklied en J. J. L. ten Kate, door
dr. Dick Akerboom.
11.00 uur:
Muzikaal intermezzo door Jan Kleinbussink (organist)
11.10 uur:
De kerkkoren beginnen met hun eigen programma
11. 10 uur:
koffie en thee
11.30 uur: 	bijdrage over totstandkoming Protestantse Gemeente
Deventer, door ds. Hermien Günther-van Dijk
11.40 uur: 	lezing over de Hanzesteden en de Moderne Devotie en de
geschiedenis van Deventer en de lutheranen, door
dr. Gerard van Manen
12.15 uur:
muzikaal intermezzo door Jan Kleinbussink (organist)
12.20 uur:
Lunchpauze				
13.15 uur:	Lezing over Diaconie in Nijmegen, door ds. Paul Oosterhoff,
diaconaal predikant
14.00 uur:	Bijdrage over diasporawerk Lutherstichting, door
ds. Perla Akerboom en drs. Femke Akerboom-Beekman
14.30 uur:
Stellingen en Workshops
15.30 uur:
Theepauze
16.00 uur:	Eredienst met viering Heilig Avondmaal en met medewerking
van de kerkkoren
17.15 uur:
Feestelijke ontmoeting met hapje en drankje
Workshops:
– Over het lied van Elisabeth Cruziger, door dr. Dick Akerboom
– Over de Moderne Devotie, door dr. Gerard van Manen
– Over diaconie en partnerschappen, door ds. Paul Oosterhoff en
ds. Perla Akerboom
– Koorzang onder leiding van Els Hermanides en Jan Kleinbussink

Panel Protestantse Kerk
De dienstenorganisatie is benieuwd naar de
mening van predikanten en andere ambtsdragers,
maar ook gemeenteleden die een cursus volgen,
producten afnemen of als donateur Kerk in Actie
steunen. Met deze informatie kan zij voortdurend
werken aan verbetering van de dienstverlening.
Wat vindt u?
U kunt het laten weten via het Panel Protestantse
Kerk. Wie zich laat inschrijven ontvangt een paar
keer per jaar een verzoek om een vragenlijst in te
vullen. Deelname is anoniem.
Informatie en aanmelden: www.pkn.nl/panel
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