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Bij de voorplaat

‘Bosje narcissen’, foto Bloemennederland.nl

Ten geleide
Sneeuw, heel veel sneeuw; en toen
een voorschot op het voorjaar,
warmterecords, en vervolgens weer
sneeuw. Zoals Nederlanders kunnen
klagen over het weer, zo deden ze dat
ook in de afgelopen tijd. Waar blijft
dat voorjaar nou? Vandaar de narcissen
op de voorkant, in de hoop dat die volop
te zien zijn buiten en wellicht bij u op
tafel staan met Pasen. De meditatie gaat
erover, niet over narcissen specifiek,
maar wel over iedere keer weer de
opstanding van de natuur.
Een nieuw begin maakt ook de evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk. In de komende weken
wordt de uitslag van de verkiezingen
bekend gemaakt en in mei zal de nieuwe
synode worden geïnstalleerd. Daarmee
komt een einde aan het intensieve
interim-besturen dat het ‘IB’ onder

Meditatie

aanvoering van Marius Wessel het
afgelopen bijna anderhalf jaar deed.
Dat alles met de bedoeling de ontstane
rimpels, hobbels en uiteindelijk
onoverkomelijkheden die in de
synode waren ontstaan op te ruimen
en voorbereidingen te treffen voor
een nieuwe start. In dit nummer van
ElkKwartaal vindt u een bericht van
de voorzitter van het interim-bestuur
over die verkiezingen, samen met een
artikel van de redactie.
Namens de redactie: Zalig Paasfeest!

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u
dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als
Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen
van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er
geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is
ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene
van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus
hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als
de eerste van de gestorvenen. Korinthiërs 15:12-20
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pstanding – er leven nogal verschillende beelden.
Met de dood kan niet alles voorbij zijn. Maar hoe
kan ik me opstanding dan voorstellen? Er komt
veel ballast naar boven – dingen die ik hoor te geloven,
waar je niet aan mag twijfelen … wil twijfelen
… en die ik toch niet meer kan geloven...
De natuur doet het ons voor. Laat ons zien, hoe wij
opstanding kunnen begrijpen. Na een periode van volle
bloei, van kracht en groei met als hoogtepunt de zomer,
volgt een periode van afsterven, van dood. Het groen
verdwijnt langzaamaan. Maakt plaats voor grijze stilte.
Pas in de lente zien wij, waar dat goed voor was: dat wat
dood was laat nu weer alle kracht zien – wil uitgroeien,
groter worden, ruimte innemen.
Wat blijft er na mijn dood van mij? Hoe kan ik mijn
eigen opstanding zien? Er worden uiteenlopende antwoorden
gegeven.
Het lichaam vergaat, maar de ziel is onsterfelijk: Meteen
na de dood verlaat de individuele ziel mijn lichaam en
blijft individueel verder bestaan. Al mijn gedachten, mijn
idealen blijven bestaan en vinden voortgang in mijn ziel,
maar mijn lichamelijke gebreken zijn over.
Met mijn lichaam vindt mijn individueel leven zijn einde.
Maar ik leef verder in wat ik heb betekend. Mijn ideeën,
mijn beelden leven verder in mijn familie, mijn bijdrage
aan de mensheid leeft voort.
Ik word opnieuw geboren in een ander mens. Door de
eeuwen heen blijf ik als individu leven. Zij het lichamelijk,
zij het in de vorm van mijn ziel, die van lichaam naar
lichaam verder trekt.
Deze voorstellingen en beelden bestaan naast elkaar –
gelukkig mag dat tegenwoordig.
Maar welke betekenis heeft opstanding nu? Op Paasmorgen
wordt met de opstanding onze werkelijkheid veranderd.
Ogen en harten worden geopend voor een nieuwe realiteit.
Als gemeenschap van gelovigen zingen wij een loflied
op de nieuwe schepping. Voluit. Zonder twijfel, aarzeling,
maar ook zonder onderscheid. Christus is opgestaan –
hij is waarlijk opgestaan.
...maar wat betekent dat? Daar hebben wij wellicht iets
meer tijd en ruimte voor nodig. De brief van Paulus wijst
ons een weg. De verschillende beelden van opstanding
zijn er en mogen er zijn. Waar het om gaat is de inbedding
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in het geloof. Mijn geloof in het evangelie maakt mij tot
broeder of zuster van alle christenen. De vele mensen,
die hun geloof in verschillende beelden verwoorden, in
verschillende woorden uitbeelden. Hoe de opstanding er
ook precies mag uitzien – waar het om gaat is de overwinning
van de dood. Geef niet de dood het laatste woord – want
dan heeft hij jou in zijn greep. Alle verkondiging staat of
valt met de opstanding. Kijk maar naar buiten. Het leven,
de lente heeft overwonnen. Zij het door de lichamelijke
opstanding van de oeroude boom uit zijn winterdood, zij
het in de narcissen en tulpen, die hun ziel in de bollen
hebben bewaard, zij het in een nieuwe generatie, die de
kracht van eeuwen hebben opgenomen in een zaadkorrel.
Deze kracht maakt verandering mogelijk, ook in hopeloze
situaties. Heersers verliezen hun macht, recht begrenst geweld,
barmhartigheid opent vensters naar het leven en vroomheid
heeft meer vertrouwen in God en de gemeente dan de
berekenende rationaliteit van macht, markt en aanzien.
Het individuele en eigenzinnige leven heeft zijn plaats in
maatschappelijke en communicatieve samenhangen, die
leven en dood omvatten. Lichaam en ziel horen bij elkaar
– zo als opstanding bij het leven hoort. De gemeenschap
van de gedoopten is een gemeenschap van levenden en
doden. De liefde van God blijft niet staan bij de laatste
menselijke grens.
Gezegende Pasen,
Detlef Bohlken
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ELS-verkiezingen na

ZWOLLE en KAMPEN eindelijk samen

vertraging aan de gang
Het organiseren van de verkiezingen
voor een nieuwe zittingstermijn van
de evangelisch-lutherse synode van
de Protestantse Kerk, één van de
directe taken van het interim-bestuur
(IB), is volbracht. Zij het niet zonder
haken en ogen.

D

e verkiezingen, die oorspronkelijk
in januari zouden zijn, zijn
uitgesteld. Om twee redenen:
het samenstellen van de kieslijst was
ingewikkeld en de lutherse registratie
van kerkleden in het landelijke ledenbestand bleek niet altijd op orde. Het
IB streeft ernaar om de nieuwe synodeleden op 31 mei te installeren.

Verkiezingsreglement
Het IB heeft, om te beginnen, een
nieuw verkiezingsreglement vastgesteld
in mei 2012. De grootste verandering
ten opzichte van het verleden is dat
luthers belijdende leden en doopleden
vanaf 18 jaar individueel kunnen
stemmen via thuis toegestuurde verkiezingsformulieren. Tot nu werden
de verkiezingen via kerkenraden na
een kerkdienst georganiseerd, maar
het feit dat lutherse leden sinds de
verenigde Protestantse Kerk ook te
vinden zijn in gefuseerde gemeenten,
vroeg om een andere benadering. In
het verkiezingsreglement is ook in de
optie digitaal stemmen voorzien, die
vooralsnog nog niet is ontwikkeld.
Kerkenraden stelden in een openbare
kerkenraadsvergadering mensen kandidaat voor de synodeverkiezingen.
Het IB had voor deze verkiezingen
een aantal criteria geformuleerd
waaraan kandidaten moesten voldoen,
onder meer: samenbindend met goede
communicatieve eigenschappen; verbindend kunnen zijn tussen lutherse
traditie en de Protestantse Kerk als
geheel; visie en creativiteit met lef
om innovatie in te zetten; en bij
voorkeur aantoonbare ervaring op
het gebied van theologie, financiën,
bestuur, juridische aangelegenheden
of beleidsvorming. De uiteindelijke kandidatenlijst bestaat uit de voorgedragen
kandidaten van de kerkenraden, evenelkkwartaal

tueel aangevuld met namen die door
de synodale commissie (nu: interimbestuur) naar voren zijn gebracht.
De evangelisch-lutherse synode heeft
achttien leden, van wie zes predikanten
en twaalf niet-predikanten. Daarnaast
worden drie predikanten en zes nietpredikanten gekozen als plaatsvervangende leden.

Samenstelling kieslijst
Al meteen na de deadline voor de kandidaatstellingen vanuit de kerkenraden
bleek dat onvoldoende kandidaten
beschikbaar waren voor de predikantsplaatsen, laat staan voor plaatsvervangende leden-predikanten. Daarnaast
ontstond een dilemma toen enige
kandidaten verkiesbaar gesteld waren
die naar inzicht van het IB betrokken
waren bij de tegenstellingen in de
huidige synode die tot de non-activiteit
van deze synode geleid hebben en de
installatie van een interim-bestuur met
beperkte opdrachten. Ook voor de lijst
van niet-predikanten heeft het IB zelf
mensen benaderd om zich alsnog
verkiesbaar te stellen.
Het benaderen van mensen, hetzij om
kandidaat te worden, hetzij met het
verzoek zich terug te trekken, was
één van de redenen van uitstel van
de verkiezingen. Bemoeilijkend element
bij het ‘volmaken’ van de kieslijst voor
predikanten was dat emeritus-predikanten uitgesloten zijn voor verkiezing.
Op de uiteindelijke kandidatenlijst staan
alsnog te weinig predikanten en nietpredikanten om aan de vereisten van
de bezetting van de evangelisch-lutherse
synode te voldoen.
Dat het samenstellen van de verkiezingslijsten in deze situatie lastig was, blijkt
uit het feit dat er tenminste één
dienstdoende predikant wel op de
lijst had willen voorkomen maar te
laat was gekandideerd en ook niet
door het IB is benaderd. Eén nietpredikant is door het IB niet op de
lijst gezet.

in een ‘combinatie van gemeenten’
ledenbestand van de Protestantse
Kerk. Kandidaten en stemgerechtigden
moeten beiden als zodanig geregistreerd
staan. Al bij de kandidatenlijst bleek
dat sommige mensen niet, of niet
meer, als luthers lid aangemerkt stonden.
In alle omzettingen van de ledenregistratie, van vereniging en ook
nog eens naar een nieuw administratief
systeem zijn veel lutherse registraties
om verschillende redenen verdwenen.
Het heeft enorm veel tijd en inzet
gekost om dat enigszins te herstellen.
En het zou kunnen zijn dat dat in
individuele gevallen nog steeds niet
helemaal goed zit. De registratie van
lutherse leden is de verantwoordelijkheid
van de plaatselijke ledenadministrateurs.

Twee evangelischlutherse gemeenten: de
één is wat groter, de ander
wat spiritueler; de een is
wat pluriformer, de ander
wat vrijzinniger, maar
samen werden Zwolle en
Kampen het met elkaar
eens: twee is meer dan
alleen en de Kampense
preekplek blijft bestaan.
Wat vooraf ging

Registratie ledenadministratie

Direct na de verkiezingen wil het IB
de verkiezingsprocedure aan de hand
van het nieuwe reglement en ervaringen
uit de praktijk evalueren. Die evaluatie
zal dan aan de nieuwe synode voorliggen, aangezien de opdracht van het
IB eindigt als de nieuwe synode is
geïnstalleerd.

Een andere vertragende factor was de
lutherse registratie van leden in het
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Zwolle noch Kampen had te klagen
over het respectievelijke potentieel
en ledenaantal, van financiële nood
was geen sprake en allebei beschikten
over een mooi kerkgebouw en een
enthousiaste ‘kudde’. Verschillen waren
er wel: met zo’n 275 leden, een volledige
kerkenraad, een werkgebied van Veluwe
tot Hoogeveen én een fulltime predikant,
hoefde Zwolle zich geen zorgen te
maken. Anders dan in Kampen waar
de formatieplaats onder de 2/10 fte
(voltijdseenheid) dreigde te zakken.
Te weinig om een voorganger te
benoemen waardoor deze lutherse
preekplek niet langer zeker was. Zo
ontstond het initiatief om een manier
van samenwerken te vinden, met
behoud van zelfstandigheid en eigenheid. Zwolle deed al veel in PKNverband, maar koos er nadrukkelijk
om een lutherse gemeente te blijven;
voor Kampen lag dat moeilijker want
lokaal fuseren lag niet voor de hand,
maar de gemeente had een partner
nodig om haat voortbestaan te
garanderen. ‘Luthers Zwolle is een
gemeente met toekomst en een duidelijk
eigen ‘geluid’’, aldus de toenmalige
karakterisering van procesadviseur
Reind Loggen, ‘het eigen geluid van
luthers Kampen wijkt nogal af van
andere PKN-gemeenten aldaar, waardoor een samenwerking binnen lokaal
PKN-verband niet mogelijk blijkt’.
Voor Kampen was er een direct belang,

maart 2013

4

elkkwartaal

Verkiezingen!
Op de uiteindelijke verkiezingslijst
staan vier predikanten en 22 nietpredikanten. Het IB heeft ervoor gekozen
om met een summiere beschrijving van
de kandidaten te komen omdat niet alle
kandidaten een tekst over hun werkervaring en motivatie om in de synode
zitting te nemen hadden ingeleverd.
Juist dat gebrek aan achtergrond en
beweegredenen van de kandidaten roept
veel vragen op bij kiezers. Veel kandidaten zijn onbekend voor de kiezers
en wie kies je dan?
Op 15 maart zijn, naar verwachting,
de stembussen geleegd, in de week
rond Pasen zal de uitslag bekend zijn.
De verkiezingen staan onder toezicht
van een driekoppige verkiezingscommissie, twee leden van het IB aangevuld
met een diensthoofd uit de dienstenorganisatie van de kerk ter controle
en ondersteuning.

Evaluatie

voor Zwolle, naast het solidariteitsprincipe, ook een strategisch belang
op langere termijn.

Niemand zei ‘nee’
Al in de eerste gezamenlijke gesprekken
(eind 2009) werd duidelijk welke koers
men zou varen en welke niet: van
volledig in elkaar opgaan, in de vorm
van een fusie, kon geen sprake kon
zijn; de eigen kleur was en is daarvoor
te belangrijk. Maar een ‘combinatie
van gemeenten’ met behoud van (een
groot deel van) zelfstandigheid kreeg
alle neuzen dezelfde kant op. In een
dergelijke constructie zagen de twee
gemeenten een heilzaam voordeel in
de aanvulling en toevoeging die ze
elkaar te bieden hebben.
Mede conform de kerkordelijke bepalingen in zo’n proces, werden beide
gemeenten geïnformeerd en gehoord,
om vervolgens in te stemmen met de
aanpak van hun respectievelijke kerkenraden. Begeleid en ondersteund in de
verdere uitwerking door Reind Loggen
en Gerrit Azink, die eerder al tekenden
voor een vergelijkbare en succesvolle
constructie in Arnhem-ZuthpenApeldoorn. Zo werd in 2011, in een
eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering, onder leiding van Reind
Loggen, het gezamenlijk beleidsplan
maart 2013

en jaarplan ondertekend. ‘En niemand
zei ‘nee’ tegen deze intentieverklaring’,
herinnert scriba Lolke Folkersma zich
nog goed.
Een onbedoelde periode van ‘pas-opde-plaats’ volgde na het overlijden
van Reind Loggen (2012), wat een
grote slag en leegte teweeg bracht
voor zowel het proces als bij vele
individuele gemeenteleden.
In november 2012 vroegen de kerkenraden Jan Schuring (PKN-lid in Dalfsen),
als neutrale ‘proces-stuurder’ van het
geheel om voortaan de ‘combinatie van
gemeenten’ te begeleiden bij de verdere
vormgeving en uitwerking. Vanuit
zijn beroepspraktijk als organisatieadviseur begeleidde hij vele fusies
en samenwerkingsverbanden. Erwin
de Fouw, predikant van de evangelischlutherse gemeente Zwolle, noemt de
kerkelijke diversiteit van de stad en
de lutherse gemeente: ‘heel pluriform,
met ruimte om jezelf te zijn; je kunt
je verbonden voelen zonder stempel’.
Zijn collega-voorganger in Kampen,
pastor Rinus van Warven, ziet twee
gemeenten met een verschillende
spiritualiteit: ‘In Zwolle is meer liturgische nadruk in speels-lutherse zin;
hier in Kampen is dat meer gericht op
mens-in-moderne tijd.’
5

Matteüs 27:55-61; Marcus 15:40-47;

Oog en oor voor elkaar,
voeten op de grond
Hoewel Jan Schuring al jaren betrokken is bij de luthers-Zwolse gemeenschap, gaat hij nog niet concreet in op
verdere stappen. ‘Ik leer de mensen nu
beter kennen en ben me aan het
warmlopen in deze functie. Het werk
is tot nu toe met grote onderlinge
betrokkenheid en inzet verricht.’
Vanuit zijn werkervaring noemt hij
wel vast wat aandachtspunten, ook
als tips voor collega-gemeenten die
in vergelijkbare schuitjes varen.
‘Voor je begint: zorg voor een helder
stappenplan en markeer in de tijd
welke actie je levert en wanneer. Een
risico bij de opzet van samenwerkingen
is dat men er teveel, tegelijk bijsleept.
Daarom’, zo vervolgt hij, ‘blijf bij de
aanleiding – waarom en voor wie doen
we dit? En heb daarbij oog voor de
balans in de gezamenlijke plannen
en voor de vragende partij. Hier is
Zwolle groter dan Kampen maar
heeft daarmee niet het alleenrecht.’
Oog en oor vinden voor elkaar,
elkaars individuele waarde erkennen
ziet hij als belangrijke voorwaarden,
graag met beide voeten op de grond.
‘We zijn dan wel samen in een geestelijk
leven, maar maak het niet te moeilijk;
laat de behandeling van formele
documenten – natuurlijk noodzakelijk
– over aan ‘liefhebbers’.Concentreer je
op de stappen die gezet moeten worden.
Een puntje in de kantlijn: vaak zijn
kerkelijke zaken zo serieus en cerebraal.
Ga ook eens iets leuks doen met elkaar.
Bijvoorbeeld gezellig samen eten; dat
bevordert de gemeenschapszin, wat
nu in Zwolle al volop gebeurt.’
Een goed contact met de achterban
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Lucas 23:49-56; Johannes 19:38-42

noemt hij wezenlijk: betrek de mensen
erbij met heldere, directe informatie.
Op centraal (en veraf) gestuurd gezag
zit men minder te wachten.
Ook een synodaal gericht advies
hierbij voegt hij toe: het centrale
sturingsvermogen is doorgaans
gering. Vanuit centraal perspectief
zou een vruchtbare insteek moeten
zijn: ‘wat hebben gemeenten nodig’,
en: ‘wat kunnen wij hen bieden’? En
dat zal overal weer anders zijn.

Papieren even aan de kant
Als scriba van de Zwolse kerkenraad
was Lolke Folkertsma steeds nauw
betrokken bij het proces en werkte
samen met project-secretaris Gerrit
Azink, die de formaliteiten regelde,
het ‘papierwerk’. Zo was het wenselijk
dat Zwolle en Kampen voortaan
onder één classis zouden vallen.
Folkertsma: ‘Formeel is Kampen nu
overgeheveld naar de classis van
Zwolle. Ook is er bijna de formele
goedkeuring van het huidige Synode
interim-bestuur; dat was nodig, want
zonder vergunning kun je niet verder
bouwen’, zegt hij tevreden.
In de eerste gezamenlijke vergadering
(in maart) gaan beide gemeenten
vertegenwoordigd door hun voorzitter,
scriba en voorganger samen met de
heren Schuring en Azink aan de slag.
Folkertsma: ‘In die gezamenlijke vergadering gaat de hele ‘papierwinkel’
even aan de kant, beleidsplan en
jaarplan worden als bijlagen verstrekt,
want dan staan wij vooral stil bij de
inhoudelijke vraag ‘wat willen wij
zelf en wat is leuk om samen te doen’,
bijvoorbeeld op het gebied van vorming
en toerusting, jongerenwerk en diaconie.’
Zwolle had net het diaconaal project
maart 2013

‘Geef een Koe’ afgerond – een project
dat drachtige koeien schonk aan Kirgizische gezinnen ter ondersteuning
aan hun levensonderhoud, het kalf
ging dan naar ander gezin en de koe
diende voor eigen zuivel- en vleesvoorziening, maar mocht ook worden
doorverkocht zodat weer geld was.
Projecten als een grote kunstmarkt
(waar gemeenteleden eigen werk en/of
kunstbezit bijdroegen ter verkoop), een
sponsorloop, of het huidige project in
Zambia, dat in 2013 doorloopt,
ondersteunen Geef een Koe. Deze
projecten dienen ter inspiratie voor
het vaststellen van een nieuw diaconaal
project om met beide gemeenten te
doen. In september volgt hierover de
besluitvorming en kan de ‘combinatie
van gemeenten’ bestendig worden.

Drie vrouwen zijn getuigen van de dood van Jezus aan het kruis. Bij Lucas zijn deze
vrouwen anoniem, volgens Marcus heten zij Maria van Magdala, Maria de moeder
van Jakobus de Jongere en Salome; volgens Matteüs zijn het de eerste twee plus ‘de
moeder van de zonen van Zebedeüs’. Johannes ten slotte noemt hen respectievelijk
de moeder van Jezus, Maria de vrouw van Klopas en Maria van Magdala. Na Jezus’dood
vraagt de raadsheer Josef van Arimatea aan Pilatus om het lichaam van de gestorvene.
De stadhouder bewilligt daarin, waarop Jozef hem van het kruis afneemt, in een
linnen doek wikkelt en in een graf in de rots legt.
In de na-bijbelse traditie veronderstelt men dat Maria haar dode zoon op haar
schoot beweent, een voorstelling die ‘piëta’ wordt genoemd.
Beschrijving

Alma Evenhuis

Het doek met blauwe verfafdrukken
van vrouwenlichamen behoort tot de
ongeveer dertig zogenaamde Anthropometries Suaires (lijkwade-antropometrieën) van Yves Klein. Naast deze
afdrukken op doek maakte Klein ook
ongeveer honderdvijftig ‘antropometrieën’ op papier. Antropometrieën
ontstonden tijdens een ritueel waarbij
Klein zelf de voorganger en regisseur
was.
Voor de rituele bijeenkomsten nodigde
Klein een publiek uit dat op stoelen
in een galerie of atelier werd neergezet.
Aan één van de zijkanten waren een
klein koor en ene orkest van violisten
en cellisten opgesteld die Kleins
Monotone symfonie speelden, gevolgd
door een absolute stilte. Op de achterwand en de vloer van de ruimte was
stof of papier aangebracht. Klein zelf
was gekleed in smoking. Naakte
vrouwelijke modellen betraden de ruimte
met emmers ultramarijne verf, het door
Klein ontwikkelde en gepatenteerde
‘IKB’ of ‘International Klein Blue’. Met
sponsen smeerden zij (aanvankelijk
deed de kunstenaar dit nog zelf)
hun lichaam, met name hun romp
en dijen, in met verf, en drukten zich
dan op het doek of papier, of werden
daarover voortgetrokken door een ander
model. Borsten en schaamhaar hebben
de dikste verflagen achtergelaten op
het doek. Hoofd, gezicht en voeten
ontbreken, en dat maakt de afdrukken
anoniem. Zo ontstonden zogenoemde
antropometrieën.
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Erwin de Fouw beziet de nieuwe
combinatie met optimisme. ‘Kampen
is nu geborgd en wederzijds contact
hebben we eigenlijk al, door een paar
keer per jaar bij elkaar voor te gaan.’
Ook al oriënteert Kampen zich lokaal
meer vrijzinnig en wil Zwolle wel
graag het kerkelijk spoor blijven volgen,
ziet De Fouw ook inhoudelijk-theologische openingen en mogelijkheden.
Naast de al bestaande samenwerking
met PGZ-gemeenten, vindt hij het
belangrijk dat de ELG leert ‘dat we
ons verbonden voelen met minimaal
één andere lutherse gemeente’.
Pastor Rinus van Warven noemt
gemeenten ‘georganiseerde aandacht
voor de ander. Juist in een tijd dat de
clubzin voor kerken afneemt, is dat
wat we wederzijds willen uitdragen.’

Lijkwade van Mondo Cane (1961) Yves Klein (1928-1962). Suaire de Mondo
Cane. Pigment, synthetische hars op gaas. Walker Art Center, Minneapolis MN,
Verenigde Staten

Klein zegt over zijn antropometrieën
dat hij erin is geslaagd de mens te
schilderen, niet, zoals in de klassieke
kunst, als voorwerp, maar als ‘plek van

levende en immateriële ervaring’. De
kunst die ontstaat, blijft onlichamelijk
conceptueel, en roept een presentie
op zonder een mens te representeren.
De verhouding tussen model en kunstenaar is ook veranderd. De kunstenaar
heeft niet het penseel in de hand
terwijl hij kijkt naar het model, maar
het model is zelf het penseel en de
kunstenaar is de regisseur. Het gaat
de schilder niet om lust of seksualiteit,
om vertoon van vrouwelijk naakt,
maar om – zoals Klein het noemt –
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Klein maakte de Suaire de Mondo Cane
voor de film Mondo Cane (Wat een
ellende, 1962) van de Italiaanse filmmakers Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti
en Franco Prosperi. De performance in
een context van bizarre en choquerende
cultuuruitingen geplaatst.

Eerste blik

‘het werkelijke universum van de
verborgen schepping’. Klein legt dat
zelf uit aan de hand van bijbelse
noties. Hij zet: ‘Daarbij werd ik me
bewust werkelijk een mens van het
Westen, een rechtzinnig christen te
zijn, die met rede gelooft in de
wederopstanding van het lichaam.
De wederopstanding des vlezes.

Tweede blik
Binnen Kleins antropometrieën nemen
de afdrukken op doek een bijzondere
plek in, niet alleen door het materiaal,
maar ook door de titel die de kunstenaar
ze gaf: Anthropometries Suaires –
lijkwade-antropometrieën. Ze herinneren
daardoor nadrukkelijk aan de cultus
rond voorwerpen die in de Middeleeuwen werden vereerd omdat zij met
het lijden van Christus waren verbonden,
met name de Zweetdoek van Veronica
en de Grafdoek van Christus. Volgens
de legende wiste Veronica Christus’
gezicht af toen hij met het kruis op
de rug op weg was naar Golgota,
waarna een afdruk van zijn gelaat op
de doek zou zijn achtergebleven. Ook
de grafdoek waarvan in het evangelie
sprake is, zou een dergelijke afbeelding
dragen; het beroemdste voorbeeld van
een grafdoek is de Lijkwade van Turijn.
Deze doeken, die in de middeleeuwse
christelijke ritualiteit en devotie een
belangrijke rol speelden, roepen net
als Kleins antropometrieën een presentie
op, maar tussen Middeleeuwen en
moderne tijd en dus tussen de lijkwaden
van Turijn en Klein is een belangrijke
verschuiving opgetreden: in de Middeleeuwen geloofde men dat de doeken
een afbeelding van Christus bevatten
en stelden zij Christus present. Zij
hebben een sacramentele waarde.
Klein roept een presentie op, zonder
dat ie een naam krijgt, een ‘plek van
levendige en immateriële ervaring’,
‘het werkelijk universum van de verborgen schepping’. Deze presentie wordt
dan ook niet door een persoonlijk
gezicht gepresenteerd, maar door vage
afdrukken van anonieme vrouwelijke
rompen en dijen. Niet het rationele,
verstandelijke en mannelijke staat meer
in het middelpunt, maar het vitale en
sensuele, de levengevende en voedende
vrouwelijke kracht. Niet meer Christus,
van wie de traditie beleed dat hij
werkelijk mens en werkelijk God was,
staat centraal, maar er worden creatieve,
vrouwelijke vermogens opgeroepen.
elkkwartaal

Dit gebeurt als het ware indirect, door
een vage afdruk; er is geen beeld,
geen afbeelding, geen representatie,
maar een spoor, een herinnering, een
verwachting van een presentie. Er is
sprake van een aanwezigheid in
afwezigheid.
Het materiaal waarop Klein werkt, draagt
ook bij aan deze betekenis van de
antropometrieën. Papier, zijde en gaasdoek zijn kwetsbare en vergankelijke
materialen, die de gedachte aan ene
masseive aanwezigheid verhinderen.
Wat present komt, is geen massieve
tegenwoordigheid, maar een spoor
van een alweer voorbijgegane aanwezigheid, een herinnering en een
belofte. Eerder werk van Klein bestond
uit monochrome doeken in International
Klein Blue; zelfs organiseerde hij een
‘tentoonstelling’ van een geheel leve
galerie. Hij zoekt het monochrome en
monotone, de pure kleur die door
geen lijn wordt onderbroken, de pure
toon die door geen maatstreep wordt
bekort, de leegte, de oneindigheid.
Klein zelf sprak in religieuze termen
over zijn werk en zijn kunstenaarschap.
Het geloof is vervangen door de kunst,
de kunstenaar is de hogepriester die
in rituele performances het spoor van
een niet te vatten leegte, een creatieve
presentie oproept. De kunst is een
heilsproject geworden. De pure kleur
is het paradijs, de ontdekking van de
lijn staat gelijk aan de zondeval. De
kunstenaar klaagt als een profeet de
oude kunst aan, en bemiddelt als een
priester met rituelen de komst van een
nieuwe kunst, een paradijs, de leegte.
Toen Klein de Suaire maakte voor de
film Mondo Cane (wat een ellende)
van Cavara, Jacopetti en Prosperi,
verkeerde hij in de veronderstelling
dat de film een documentatie van
zijn kunst en het ontstaan daarvan
zou bevatten. Bij de première op het
filmfestival in Cannes in mei 1962
bleek hem dat de performance in de
film geplaatst wordt in een context
van bizarre en choquerende cultuuruitingen over de hele wereld, waaronder
wrede slachtpartijen van dieren en in
het water zwevende skeletten op een
onderzeese ‘begraafplaats’, alles op
een documentaire-achtige manier
vastgelegd, met het doel te schokken.
(Na Mondo Cane ontstond een hele
reeks zogenaamde mondofilms,
waarin choquerende kanten van
maart 2013

menselijke culturen werden gefilmd.)
Klein was geschokt over het misbruik
dat van hem, zijn intenties en zijn
werk was gemaakt, en kreeg, al dan
niet mede daardoor, een hartinfarct.
Een derde infarct werd hem enkele
weken later fataal en hij overleed op
6 juni, vierendertig jaar oud. De Lijkwade van Mondo Cane werd ten slotte
een verwijzing naar de conceptuele
kunstenaar zelf, naar zijn dood en
blijvende aanwezigheid in de moderne
kunst.

Ontvangst en doorwerking
De Zweetdoek van Veronica en de
Lijkwade van Christus blijven kunstenaars inspireren. Op de 52e Biënnale
van Venetië (2007) hing het werk
Video Veronica van de Colombiaanse
kunstenaar José Alejandro Restrepo
(1959). Op het doek dat aan twee
punten was opgehangen, was een ander,
kleiner doek afgebeeld. Op dit laatste
doek werden foto’s geprojecteerd van
burgerslachtoffers van de voortdurende
oorlog in het land. Dat zijn, anders
dan op de Lijkwade van Mondo Cane,
nadrukkelijke afbeeldingen, representaties, die de gestorvenen present
stellen en hun lijden identificeren
met dat van Christus. De kunst is hier
niet langer meer een heilsproject; zij
zoekt niet meer de abstracte leegte,
maar stelt het concrete lijden aan de
kaak.
Marcel Barnard
Essay van Marcel Barnard bij het
thema ‘Graflegging’. Uit: De Bijbel
cultureel. De Bijbel in de kunsten van
de twintigste eeuw. Beeldende kunst,
film, theater, klassieke muziek,
popmuziek, literatuur. Onder redactie
van Marcel Barnard en Gerda van de
Haar. Uitgeverij Meinema/Pelckmans,
2009. www.uitgeverijmeinema.nl
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Een oude discussie en een nieuw boek

Luther en de Joden

Eindelijk, eindelijk, de discussie over het boek dat dr. René Süss schreef over
Luthers anti-joodse geschriften. Althans, voor het beantwoorden van zijn vraag
‘Hoe kijken jullie daar als lutheranen tegenaan’ waren begin december 2012 mensen bijeen in de lutherse kerk in Bussum. Maar… er gebeurde eerst iets heel
anders. René Süss heeft namelijk een tweede boek over Luther geschreven, ‘Luther
een sympathieke potentaat’ (Amsterdam 2012) en daar wilde hij het vooral over
hebben. Hij vroeg mij zelf om er wat over te schrijven, vandaar deze bijdrage.

H
H

et is ook een verrassend en
echt een ander boek met dat
‘sympathieke’ in de titel, wie
had dat na het vorige verwacht? Maar
Süss wil Luther recht doen. ‘Luther
liet mij niet meer los,’ zegt hij. Hij
heeft in Luther een mens – jiddisch ‘a
Mentsj’ – ontmoet die leefde wat hij
leerde. Vooral ook een gewoon mens
met zijn sterke en zwakke momenten.
Met lege handen staan voor zijn God.
Dat was het geheim van Luthers
leven en werk. Süss wil die mens ten
tonele voeren, daarvoor is dit boek
bedoeld. Ik vind het een opmerkelijk
boek, levendig en leesbaar.
En het is tot verbazing en vreugde
van allereerst de Naarden-Bussumse
lutheranen ook nog opgedragen aan
hun vroegere predikant, W.J. Manger!
En dat niet voor niets. De lutherse
predikanten waren bijna allen ‘goed’
in de oorlog, één, dominee Borgers
uit Apeldoorn, verloor er zelfs het

leven bij, maar Manger behoorde tot
de meest uitgesproken critici van de
nazi’s. Bovendien bewaarde hij de
Thorarol uit de synagoge – onder zijn
bed verstopt, zeiden de Bussummers
– en bracht die plechtig terug na de
bevrijding. Süss wist dat alles precies,
hij is in Bussum opgegroeid, zijn
moeder was luthers, zijn vader joods.

elkkwartaal
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Tegen vastgeroeste opvattingen
René Süss wil zich geen Lutheronderzoeker noemen. Maar Süss heeft wel
veel van Luther zelf gelezen en een
grondige studie gemaakt van een aantal
aspecten en perioden die hem en ons
ook nu nog boeien. Hij gaat daarbij
menig maal in tegen vastgeroeste
opvattingen:
Luther zou een vorstenknecht zijn?
Vergeet het maar en lees, hoe hij de
machtige aartsbisschop Albrecht van
Mainz niet alleen in 1517, vanwege
de aflaatkwestie, maar door de jaren

heen benadert en ook zijn eigen
keurvorst menig keer voor dilemma’s
en voldongen feiten plaatst.
Luther zou, anders dan de radicale
Thomas Müntzer, geen oog gehad
hebben voor de sociale vragen van
zijn tijd? Süss laat zien, dat Luther
met kracht en realisme bij de overheden
aandrong op het inrichten van stevige
instellingen, ‘Kasten’, voor armenzorg
en ook op het werk maken van beter
onderwijs, en veel meer. En dat alles
terwijl hij er vast van overtuigd was,
dat het einde van deze wereldtijd
nabij was. Hier mengt de schrijver
zich kundig in een brede discussie
waarbij hij terecht ook het werk van
Ruppert betrekt. Echt alle ruimte voor
wat Luther vreesde en bezielde, wilde
en deed, een boeiend hoofdstuk.
Schrijvers opvatting over Luthers
sterfbed (in alle stilte tegen de morgen
ingeslapen..) gaat ook tegen allerlei
mooie en niet mooie verhalen in. Ik
hoop eigenlijk, dat hij gelijk heeft,
dan is Luther het geklungel van de
artsen, waar anderen melding van
maken, gelukkig misgelopen. En
Luthers laatste woorden? De echte
laatste woorden van Luther staan op
een klein briefje, waar hij het heeft
over Bijbellezen als sporen zoeken,
maar dat is een ander verhaal.
Het belangrijkste van het nieuwe
boek van Süss is: Ook dat waar het
Luther uiteindelijk om ging komt
stevig aan bod: zijn totale concentratie
op de bijbel, hij wil dat wij de teksten
‘mediteren, reiben und treiben, lezen
en herlezen (p. 219)’ en dat wordt
hier vergeleken met wat daarover in
de Talmoed gezegd wordt. Ook Luthers
9

Avondmaal, innerlijk en uiterlijk

weg naar het geloof in de onvoorwaardelijke genade die God de mens
in Christus schenkt wordt duidelijk
neergezet: ‘God vraagt niet van zijn
schepselen om iets te presteren. Het
gaat niet om een vergeldende, actieve
gerechtigheid, maar om een geschonken,
passieve gerechtigheid (p.61)’. Dat is
de kern van wat Luther herontdekte.
De basis van onze vrijheid en de troost
‘voor de uit het veldgeslagen gewetens’
(p.71, geciteerd naar Aurifaber).

vanwege zijn studie van het Hebreeuws
en zijn aandacht voor het Oude
Testament door zijn pausgezinde
tegenstanders een halve jood, een
‘semi-judaeus’ genoemd werd!
Dat was nieuw voor mij en het werd
de titel van mijn verhaal op dat grote
congres.

Daar raken we aan een punt van
discussie tussen ons beiden. Op p.221
schrijft René Süss, dat het onjuist is,
dat ik van Luther een ‘semi-judaeus’
wil maken, ‘half-joods’ dus. Dat begrijp
ik wel, maar hoe kwam ik er dan bij
die term te gebruiken?
In 1983 - 500 jaar na Luthers geboorte
- kwamen joodse en niet-joodse
onderzoekers bijeen in een groot
congres in Duitsland, dat uiteindelijk
een boek werd, uitgegeven door de
toen op dit gebied grootste kenner
Heinz Kremers. Ik had toen al een hele
reeks lezingen en congressen achter
de rug waar ik probeerde te laten zien,
hoe diep Luther beïnvloed is door het
Oude Testament en daardoor door het
joodse geloof ondanks die kritiek op
het Jodendom van zijn dagen. En dat
de uitdagende titel van zijn vroege
boek ‘Dat Jezus Christus een geboren
Jood is’ niet zomaar gekozen is. Ik
merkte dat men er veel oor voor had.
Eerder had ik op een van de conferenties
in Duitsland Pinchas Lapide ontmoet,
die daar vele lezingen hield over het
joodse geloof. Hij was gefascineerd
door wat ik hem liet zien en hij op
zijn beurt vertelde mij toen, dat Luther

Süss zegt dat het teveel suggereert,
en dat Luther het zeker als een
scheldwoord had ervaren. En zo was
het dus ook bedoeld door zijn tegenstanders! Dat heb ik wel in mijn referaat uitvoeriger vermeld, maar in het
samenvattende artikel in het boek
staat dat niet duidelijk genoeg. Toch
is het intrigerend, dat het zo werd
ervaren. Zelfs de tegenstanders hadden
door, dat Luther schatten opdook uit
de Hebreeuwse bijbel, ons ‘Oude’ of
Eerste Testament, die daar voor gewone
christenen eerder teveel verborgen
waren gebleven en die ook gevaarlijk
waren voor de gevestigde machten!
Süss stelt, dat Luther het Oude Testament
niet echt als de hebreeuwse bijbel las,
maar geheel en al vanuit christelijk
perspectief. Dat is zeker volkomen
juist, maar ik geloof toch, dat dat niet
helemaal het laatste woord is. Abraham
bijvoorbeeld kende Christus niet, maar
wij hebben volgens Luther niks voor
op hem, hij is en blijft ons voorbeeld
in zijn geloven tegen alles in in Gods
Woord en belofte, daarin zit alles al
besloten. En zo was hij eigenlijk al
gedoopt, zegt Luther zelfs ergens. En
zoek je heiligen? Ga dan liever naar
die gelovigen als onze voorbeelden,
aartsvaders, Mozes en de profeten en
al die anderen,dan altijd weer alleen
naar de oude heiligenkalender, al zijn
ook daar ware gelovigen in te vinden.

elkkwartaal
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Waar Luther in de fout ging

Een bewijs voor het feit dat Luther
ergens toch ook deelde in dat oudtestamentische joodse gevoel, waar
innerlijk en uiterlijk zo bijeen horen
geeft Süss zelf in het naar mijn
mening mooiste stuk in zijn boek,
waar het gaat over Luthers visie op
het Avondmaal. Zo zegt hij (p.224):
‘zoals God en mens in Christus,
lichaam en geest,expliciet na de uitgesproken inzettingswoorden in het
avondmaal een zijn, zo weerspiegelt
zich deze eenheid in de eenheid van
geloof en werken. De gerechtigheid
Gods die de mens vrijmaakt is
ondeelbaar.’
Zo kort en krachtig heb ik het ook bij
menige lutherse auteur niet vaak
gehoord!
Op p.225 volgt dan: ‘Ironie van de
geschiedenis: Luther zal het zich niet
bewust zijn geweest, dat hij op dit punt
(cursief bij de auteur) formeel-structureel
Joods dacht; de Geest bemint de buitenkant’. Een uitspraak om te onthouden,
allereerst voor ons eigen geloofsleven,
maar zeker ook nu de godsdienst –
en dat heet dan liberaal, de lutherse
Thorbecke zou er niets van begrijpen
- vooral naar de binnenkant verwezen
wordt. Bedankt, René!
En succes met dit nieuwe boek, het is
het waard.

eerlijk te beschrijven en er ons allen
heel duidelijk mee te helpen, zo
herkenbaar is die weg.
En dan nog een boek dat ons daar
op een andere manier bij kan helpen.
Het is van Rochus Zuurmond en heet
kort en krachtig: ‘Niet te geloven,
Apostolische geloofsbelijdenis en bijbel’.
Het beschrijft zakelijk en heel duidelijk
de wording en de betekenis van de
Apostolische geloofsbelijdenis die bij
ons aller doop heeft geklonken. Vaak,
als je die woorden hoort denk je: Geloof
ik wat ik hoor en wat ik mee belijd?
En precies bij die vragen zijn deze
zorgvuldige analyses en de duidelijke
verklaring van die oude woorden en
hun Bijbelse inbedding een enorme
hulp, nergens overbodig ingewikkeld
en heel goed en leesbaar geschreven.
Joop Boendermaker

De drie boeken nog even op een rij:
R.Süss. Luther, een sympathieke
potentaat, Bibliotheca Theologica
Formicae, Amsterdam, 2012;
Niek Schuman, Mijn jaren van
geloven, voorgoed verleden, blijvend
visioen, Meinema, Zoetermeer, 2012;
Rochus Zuurmond, Niet te geloven,
Apostolische geloofsbelijdenis en
bijbel, Skandalon, Vught, 2011.

Nog twee boeken
Er is weer veel aandacht voor wat met
een hopeloos veelomvattend woord
‘spiritualiteit’ heet. Maar het schiet
alle kanten op en hoe vinden wij daar
een beetje een goed spoor in?
Ja, muziek en zingen, wie de liturgie
meeviert weet hoe wezenlijk dat is. In
dat opzicht kunnen wij echt ook uitzien
naar het nieuwe liedboek dat binnenkort verschijnt, al hoop ik dat het zo
rijke liedboek van nu niet vergeten
wordt!
Maar er zijn ook mensen die zo
schrijven dat het je helpt bij je eigen
geloofsweg. Ik heb dat dezer dagen
gevonden in twee nieuwe boeken die
ik hier tot slot even wil noemen:
Niek Schuman, een bevlogen en warm
theoloog die zijn studie van en liefde
voor het Oude Testament en de liturgie
combineerde, publiceerde zijn ‘Mijn
jaren van geloven, voorgoed verleden,
blijvend visioen’. Hij is nu oud en
ervaren genoeg om die lange geloofsweg, haast mediterend, maar helder en
10

NLVB ontmoetingsdag:
‘Reformatie en tolerantie’

D

e Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond houdt, in samenwerking met de lutherse gemeente
Amsterdam, op 20 april haar jaarlijkse
ontmoetingsdag. In het kader van het
jaarthema ‘reformatie en tolerantie’
wordt de dag gehouden in de Maarten

Lutherkerk. Er wordt stilgestaan bij
de afschaffing van de slavernij en
migrantenprojecten van de luthers
Amsterdam.
De Maarten Lutherkerk is bereikbaar
met tram 4 en bus 65 (halte Dintelstraat)
vanaf Amsterdam Centraal en op loop-

afstand vanaf station Amsterdam RAI.
De kosten van deze geheel verzorgde
dag bedragen € 25,--. U kunt zich
opgeven bij: Coby Aartsen, Rietbergstraat 4, 7201 GJ Zutphen,
tel. 0575-515396 of
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl

Het programma is als volgt:
10.30 – 11.00 uur
A
 ankomst met koffie/thee
11.00 – 11.25 uur
M
 orgengebed door ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen
11.25 – 12.30 uur
J aarvergadering en uitwisseling met het bestuur
12.30 – 14.00 uur S
 urinaamse maaltijd afgewisseld met tafelgesprekken
14.00 – 15.45 uur M
 iddagprogramma:
•  korte presentatie over diaconaat en kerk in Amsterdam
•  rondleiding in kleine groepjes door o.a. de Maarten Lutherkerk, ‘In de Zwaan’ (diaconie), ‘In
de Roos’ (gasthuis) en wandeling door de wijk (o.a. architectuur Berlage en Anne Frankplekken).
15.45 – 16.00 uur A
 fsluiting en wegzending
elkkwartaal
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Marjoleine Engelbert

Ds. Karin van den Broeke synodevoorzitter

linking pin tussen de synodes

‘Een beetje fierheid mag wel weer’

Op vrijdag 1 februari werd de nieuwe preses van de Generale Synode, ds. Karin ten
Broeke, gekozen. Verder is het moderamen iets gewijzigd in samenstelling. Marjoleine
Engelbert zit inmiddels drie jaar in het moderamen. Een van haar taken is het
contact met de Evangelisch-lutherse synode.

‘De kerk heeft minder leden en financiën dan vroeger, zeker. Met die krimp moeten
we realistisch omgaan, maar dat mag tegelijkertijd niet heel ons denken over de kerk
bepalen.’ Ds. Karin van den Broeke, de nieuwe voorzitter van de generale synode, wil
‘op een andere manier spreken over de kerk’. ‘Vrolijker, optimistischer, opener.’

Z

ij kerkt in een wijkgemeente die
al twintig jaar in SoW-verband
werkt, maar er zijn geen lutheranen bij betrokken. De lutherse
gemeente in haar woonplaats heeft zij
leren kennen, omdat het koor van
haar kinderen in die kerk repeteerde.
Ook in de classis waren er contacten
totdat de lutherse gemeente is overgegaan naar een andere classis.
In haar functie als contactpersoon
heeft zij veel vergaderingen van de
Evangelisch-lutherse synode bijgewoond,
naast bijvoorbeeld bijeenkomsten van
de Lutherdecade. Zo leerde zij een
heleboel lutheranen kennen – en
kreeg ook steeds meer een beeld van
wat je typisch luthers kunt noemen.
En daar hoort gemeenschap zeker bij.
Juist omdat de gemeenten vaak kleine
zijn ben je op elkaar aangewezen.
Mensen kennen elkaar en zoeken
elkaar op, ook voor een gesprek na
de dienst. Helaas neemt ook de kans
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‘In de tien jaar dat ik studentenpastor
in Leiden was kwam ik ook veel studenten tegen met wie je heel goed
levensvragen kon verkennen. Ik heb
zoveel kansen voor gesprek gezien,
dat het niet alleen een keuze is om
optimistisch over de kerk te willen
spreken, ik bèn ook echt optimistisch’’,
aldus Van den Broeke.

op fricties toe door de kleinheid. Je
blijft elkaar tegenkomen, ook wanneer
je van mening verschilt. Je kunt elkaar
niet zo makkelijk even uit de weg gaan.
En ja, in de dienst voel je duidelijk
verschil. Er ligt een link met de Roomskatholieke kerk, je ziet veel aandacht
en liefde voor muziek. Dat geeft ruimte
en nieuwe kansen in de oecumene. Er
zijn overeenkomsten met Taizé en Iona
in de aandacht voor liturgie.
In de Generale Synode zitten de leden
zonder last of ruggespraak – zij het
afgevaardigd door de classis, zij het
door de Evangelisch-lutherse synode.
Alle synodeleden hebben daarbij in
principe dezelfde taak en functie en
dienen de Protestantse Kerk als geheel.
Sinds dit jaar is de Generale Synode
gehalveerd. Hoe deze verandering
precies uitpakt is natuurlijk nog niet
duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt
de synode ouder en mannelijker
geworden. Naar verwachting zal er

door de verkleining meer ruimte voor
gesprek zijn – vanuit de breedte van
de kerk.

‘Idee van ‘die synode daar’ was
heel snel verdwenen’
De eerste kennismaking met de synode
beviel ds. Van den Broeke meteen goed.
‘Tijdens mijn predikantschap in Kruiningen was ik plaatsvervangend
synodelid. De eerste keer ging ik naar
de synodevergadering met het idee van
‘zij daar’. De synode was iets heel ver
weg. Ik was echter direct onder de
indruk van het vele voorbereidende
werk. Besluitvoorstellen komen niet uit
het niets, er liggen hele rapporten aan
ten grondslag, en ze worden in alle
openheid besproken. Voorstellen worden
nogal eens ter vergadering gewijzigd.
Het onderlinge gesprek wordt echt
gevoerd in de synode. Het doet ertoe
dat mensen afgevaardigd worden.’
Bovenplaatselijk kerkenwerk spreekt
Van den Broeke aan. ‘Met hart en ziel

bezig zijn in de lokale kerk is prachtig,
maar je kunt het gevoel krijgen dat dat
de hele kerk is. Je leeft als plaatselijke
gemeente niet op een eilandje, probeer
het blikveld wat ruimer te houden. Het
is heel prettig te merken dat je deel
uitmaakt van een veel bredere kerk,
waarin ook andere perspectieven op
het kerkenwerk mogelijk zijn.’
De nieuwe preses wil ‘over grenzen
heen kijken’. ‘Vanuit het brede midden
van de kerk ben ik toch al bereid om
naar alle kanten het oor te luisteren
te leggen. Onze verenigde kerk is een
kerk met verschillende tradities. Zo’n
veelkleurige kerk is mooi, er zijn meerdere uitingen om je aan te spiegelen.’
Het gesprek tussen die tradities moet
wel gevoerd worden. Je moet daarin
zorgvuldig zijn, zodat de Raad voor
het gereformeerd belijden voldoende

wordt gehoord en ook het lutherse
geluid blijft klinken. Ik hoop dat er
binnenkort weer een lutherse synode
zal zijn die afgevaardigd is naar de
generale synode. Het is een aandachtspunt voor de korte termijn.’
‘Leeft’ de synode ondertussen wel
voldoende in de plaatselijke kerken?
‘Het zal van plek tot plek verschillen,
maar ik vrees dat veel mensen het
beeld van de synode hebben dat ik
twintig jaar geleden had – “zij daar”.
Als ik, ook door op bezoek te gaan
bij plaatselijke kerken, eraan kan
bijdragen om daar iets van weg te
nemen en het gevoel te versterken
dat we met z’n allen voor dezelfde
zaak staan, zou dat heel mooi zijn.’
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Naast de specifiek lutherse inbreng in
de verschillende thema’s van de
Generale Synode waardeert Marjoleine
Engelbert ook de internationale blik
van de lutheranen. Ook de Generale
Synode zou zich meer onderdeel van
een wereldkerk kunnen voelen.
Het moderamen heeft als voornaamste
taak, leiding te geven aan de Generale
Synode, maar daarnaast ook het
begeleiden en ondersteunen van de
kerk waarin nodig. In de afgelopen
periode is hiervoor veelvuldig contact
geweest met het Interim Bestuur. In
de toekomst zullen deze contacten
met de Evangelisch-lutherse synode
worden voortgezet.

Detlef Bohlken

Catechisatie
In het studentenpastoraat verzorgde
de nieuwe preses geregeld huwelijksvieringen. ‘Van mensen die niet altijd
in de kerk zaten, vrienden, bekenden
en familieleden van het bruidspaar,
kreeg ik vaak reacties als: Ja, als dìt
de kerk is, dan wil ik er wel vaker naar
toe. Als gemeentepredikant heb ik nogal
wat uitvaarten van mensen van buiten
de kerk. Nabestaanden hoeven niet per
se al mijn antwoorden over te nemen,
de kerk biedt op zulke momenten van
afscheid en rouw wel ruimte om over
verdriet, angsten en onzekerheden te
praten. Mensen die mogelijk wel zoeken

maar er geen expliciete woorden voor
hebben, kunnen zo iets ervaren van
een God die oog heeft voor ieder
mensenkind.’
Ds. Van den Broeke kan er vanuit eigen
ervaring over spreken. Vanuit een
randkerkelijk gezin kwam ze, via
vrienden, op catechisatie bij ds. Carel
ter Linden in Oegstgeest. ‘Tot mijn
verbazing merkte ik dat de grote vragen
naar recht en waarheid die mij bezighielden voor mij veel nadrukkelijker
en aansprekender aan bod kwamen
tijdens catechisatie-avonden dan in
de studie rechtsgeleerdheid. In de kerk
ging het over liefde en trouw, over
vrede en recht, over opstandigheid
en Opstanding.’
De rechtenstudie werd verruild voor
theologie. ‘God leren kennen was in
mijn leven een enorme verruiming.
Een goed mens willen zijn is een
prachtig streven, in de kerk ervoer ik
de ruimte waarvan de apostel Paulus
spreekt, dat geen enkel mens volmaakt
is. Toen ik dat voor het eerst las vond
ik dat zwaar klinken, ik heb leren
verstaan dat het een realiteit in ons
leven is. Elk mens heeft tekortkomingen,
elke dag worden we opgeroepen ons
toch weer op het goede te richten. In
de kerk leer je daar niet al te wettisch
in te zijn. Het gaat erom hoe je in het
leven wilt staan. Geloven heeft een
basishouding van vertrouwen, dat gun
ik iedereen. God staat aan het begin.
Als ik mensen zie vastzitten in cynisme
of bitterheid, denk ik: wat zonde als
dat zo’n belangrijke toon in je leven
wordt. Het maakt je als mens gesloten,
niemand schiet er iets mee op. Het
geloof gaf mij een andere grondtoon.’

Ontmoeting
‘De Ontmoeting’ heet de federatiegemeente op Noord-Beveland waarvan
Van den Broeke predikant is. ‘Ik weet
het, die naam is op geen enkele manier
origineel. Ze geeft wel aan waar het
in de kerk om gaat. Ontmoeting tussen
maart 2013

mensen onderling, ontmoeting tussen
God en mens. De kerk is een plek waar
je uitgenodigd wordt om over het leven
na te denken en zinvragen te stellen
en te delen met elkaar. Vanuit de kerk
zijn mensen ook bereid diaconaal veel
te doen en zich druk te maken over
de wereld om hen heen.’
Kerken leveren waardevolle bijdragen
aan de samenleving, aldus Van den
Broeke. In het vrijwilligerswerk: ‘Wie
zijn er in een dorp actief voor Tafeltjedekje, de voedselbank of vluchtelingen?
Heel vaak mensen van de kerk.’ En in
het debat: ‘De kerk is ook een plaats
waar je over ethiek spreekt met elkaar,
in huiskamers, op vorming- en toerustingsavonden. Daarbij kunnen
verschillende geluiden gehoord worden.
Er zijn niet zo heel veel andere plekken
in de samenleving waar dat zo grondig
gedaan wordt. Het maakt mensen tot
mondige burgers. Daar zou de politiek
ontzettend blij mee moeten zijn.’

Realistisch
Ds. Van den Broeke beseft dat door
teruglopende ledentallen en inkomsten
de kerk niet op de huidige voet door
kan gaan. Forse maatregelen zijn nodig.
‘Welke? Dat plaatje heb ik niet klaarliggen. De koers die mij voor ogen staat
is die van de visienota die de synode
heeft aangenomen. Wat er moet
gebeuren moet ook rijpen. We benutten
de expertise binnen de dienstenorganisatie, denken er in de synode
uitgebreid over na en ik wil het land
ingaan om van mensen binnen en
ook wel buiten de kerk te horen wat
er bij hen leeft.’
Welke kerk hoopt ds. Van den Broeke
over vijf jaar, als zij als preses stopt,
achter te laten? ‘Een beetje fierheid
mag wel weer in de kerk. Mensen die
bij de kerk horen moeten met een
zekere trots kunnen vertellen wat hen
beweegt, motiveert, draagt. Misschien
is de kerk wel niet zoveel kleiner dan
nu. Mogelijk komt er weer groei, ik
sluit het niet uit’.
Jan Kas
freelance journalist
eerder verschenen in Kerkinformatie
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Pieter Oussoren:
‘Luther is fris’

snel uitwissen. Als je ineens iets niet
meer doet, dan wijs je mensen de
deur. Aan een stramien dat loopt kun
je steeds iets nieuws toevoegen. Dan
kun je ook met weinig mensen en
middelen heel veel.’

‘Luther stond op een keerpunt in zijn tijd. Toen was hij fris, nu is hij fris.’ Aan het woord
is Pieter Oussoren, theoloog, dominee, de man die ‘per ongeluk’ de Bijbel vertaalde in
wat geworden is de ‘Naardense Bijbel’, en nu vooral dominee van luthers Apeldoorn.
Afgelopen oktober werd hij geïnstalleerd, daarvoor doorkruiste hij Apeldoorn al op de
fiets om kennis te maken met de gemeente. ‘Ook wij staan op een keerpunt: van meerderheidskerk wordt de christelijke kerk een minderheidskerk. Luther kan helpen.’

O

ussoren (1943) ging, pas afgestudeerd, aan de slag in Koog
aan de Zaan en Zaandijk. Met
een beroep van de evangelisch-lutherse
gemeente Utrecht verhuisde hij terug
naar de stad waar hij ook studeerde.
Later stond hij in Leeuwarden, Bussum
en na zijn emeritaat werkte hij in
protestantse gemeentes in UtrechtNoord en Zeist. Met de beroeping in
Apeldoorn is hij terug op het lutherse
‘nest’.
De van oorsprong hervormde theoloog
werd in zijn studietijd gegrepen door
Luther op inspiratie van de professoren
Kooiman en Boendermaker en dominee
Bleij. Toen Utrecht vacant was, greep
hij zijn kans om de overstap naar een
lutherse gemeente te maken. Bovendien:
‘kwam ik vroeger altijd al in het kerkgebouw aan de Hamburgerstraat, het
Utrechtse gymnasium hield er haar
schoolsluitingen’. De drie genoemde
inspiratoren vat Oussoren samen:
‘Hun blijmoedigheid trof mij. Samen
met het vanuit Luther steeds maar weer
kijken wat er te doen is en daarmee
anderen stimuleren.’

Bijbelvertaling
Die ‘toevallige’ Bijbelvertaling, die
de Naardense Bijbel is gaan heten,
begon vanuit een zoektocht naar de
pure tekst. Vanaf zijn eerste werkkring
greep Oussoren voor de zondagse preken
naar de bronteksten en vertaalde steeds
kleine stukjes. Vanuit een liefde voor
taal, en een liefde voor puurheid haalde
hij de franje van eerdere vertalingen
eraf om zo keer op keer de Bijbeltekst
opnieuw aan te kijken. ‘Dat was, als
je leest wat Luther in de kantlijnen
van zijn vertalingen schreef, ook wat
Luther deed. Hij vertaalde, maar zette
er zijn vele originele invalshoeken en
gedachten bij, geïnspireerd op de puurheid van de brontekst. Zo, zonder de

franje, in de eenvoud, krijg je door die
oude teksten steeds weer een andere
kijk op de werkelijkheid.’
Toen uitgever Skandalon het plan
had om een Bijbelvertaling volgens
de ‘Amsterdamse School’, die veel
aandacht heeft voor de taalkundige
kant van de Bijbel, versnelde Oussoren
en maakte na 27 jaar werk in vijf jaar
de vertaling af. Later kwamen daar
nog de deuterocanonieke boeken en
een groot aantal niet in de bijbel terecht
gekomen Nieuwtestamentische boeken.

Apeldoorn
De dominee fietst in Apeldoorn. Hartstikke makkelijk, de meeste gemeenteleden wonen in Apeldoorn en ‘ik ga
bij iedereen op bezoek’. Sinds zijn
aantreden is de lopende liturgie wat
opgefrist en probeert hij daad bij het
woord te voegen door steeds wat
nieuws toe te voegen, veelal muziek.
De cantorij heeft nieuw elan en het
gospelkoor waar een gemeentelid

actief in is, kan soms aanschuiven.
Eens in de maand wordt een muziekdienst in een lutherse hoofddienst
georganiseerd. Vooralsnog stonden er
twee cantatediensten op het programma.
Door tegen twaalven te beginnen,
kunnen ook kerkgangers van buiten
de gemeente langs komen. ‘Ik heb al
mensen gehad die vroeger luthers
kerkten in Apeldoorn maar nu in de
Grote Kerk zitten. En van binnen de
gemeente klinkt: we knappen ervan op.’
Het onderwerp jeugd brengt Oussoren
in verlegenheid. ‘Daar heb ik vooral
het antwoord op: laten we zelf
enthousiast zijn en dat overbrengen.’
Hij noemt in één ademteug de toekomst
van het kerkgebouw. In de werkgroep
toekomst worden plannen gemaakt
voor een opknapbeurt. ‘De toestand
waarin een gebouw zich bevindt is
óók communicatie. Het zegt hoe je er
als kerkelijke gemeente aan toe bent.’
Praxedis Bouwman

Pieter Oussoren preekt. (Foto’s: Dirk Delsman)
geschaard. Het bleef altijd een beetje
‘verdacht’ zoals hij het zelf uitdrukt:
de combinatie hervormd en homo.
‘Toen ik in Leeuwarden kwam, was
dat over. Daar was ik luthers.’

Tijdens de zes jaar evangelisch-lutherse
gemeente Utrecht leerde Pieter Oussoren
veel over wat het betekent een immigrantengemeente te zijn. Veel Duitsers
waren neergestreken in die gemeente.
‘In Duitsland is mijn lievelingsstreek
de streek waar Luther vandaan komt.
Het is fascinerend om te zien hoe je
Duitser bent in Nederland en hoe
Nederlander in Duitsland. Juist de
lutherse theologische traditie, niet
alleen in Nederland, heeft zoveel te
bieden op dat gebied. Lutheranen

passen zich veelal aan aan de lokale
omstandigheden. Heel anders dan in
de Nederlandse situatie de Waalse kerk,
die is altijd een kerk apart gebleven.’
‘Ik ben geen groot luthers theoloog,
maar vanuit die achtergrond en vanuit
de puurheid van Luthers teksten zouden
we binnen de Protestante Kerk zoveel
meer kunnen doen dan wat we nu doen.
Neem alleen al de ervaring als minderheidskerk in Nederland, maar ook in
vele buitenlanden. Als nou de hele
kerk een minderheidskerk is, kan die
hele kerk toch leren van de lutheranen?
Het zijn van een minderheid vraagt
om een heel praktische benadering
van kerk zijn, vraagt om flexibiliteit,
om uitwisseling van ervaring.’
Overigens heeft Oussoren die jaren in
Utrecht wel altijd gevoeld dat hij
onder de calvinistische noemer werd

Eén van de zaken die altijd als ‘typisch
luthers’ wordt neergezet, de sterke
liturgie, vindt Oussoren niet meer zo
typisch luthers. ‘Onder invloed van
Joop Boendermaker en Wonno Bleij
is er al veel breder aandacht voor
liturgie in de protestantse kerken.
Maar, nog steeds zijn wij ook wel de
traditie van de sterke liturgie. In deze
onzekere tijden is dat een gemeenschappelijke kern. Voor het traditionele
daarvan hoef je niet bang te zijn,
daarbinnen kun je je vrij veel veroorloven. Geschiedenis moet je niet te

Pieter Oussoren wordt geïnstalleerd in de ELG Apeldoorn, zijn voorgangster Louisa Vos gaat voor.
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Flexibiliteit van een
immigrantenkerk

Liturgie
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Myanmar - Burma,
een land vol tegenstellingen
Myanmar, beter bekend als Burma. Een land vol tegenstellingen. Waar een
klein deel van de bevolking rijk is en je de armoede overal voelt. Waar je goed
rond kan reizen maar ook delen van het land hermetisch zijn afgesloten voor
buitenlanders. Waar je prachtige natuur kan vinden en een plek met duizenden
tempels. Een land dat zich net ontdoet van leven onder een militaire juk, maar
waar angst voor de overheid na zestig jaar junta nog overal te voelen is. Waar
Boeddhisten, Moslims, Christenen en Animisten samen leven. Dat afgeschilderd
wordt als een land van Christelijke conflicten maar waar spanningen eigenlijk
gaan om vele etnische groepen die samen hun weg moeten vinden. De plek waar
de afgelopen vergadering van World Service van de Lutherse Wereldfederatie
(LWF) plaats vond.

Werken met vluchtelingen
Graag zou de LWF in dit land werken
met de vluchtelingen in eigen land,
waar er velen van zijn. En voorbereidingen treffen voor de vluchtelingen
die nu in Thailand in kampen zitten.
Helaas, de overheid houd dit tegen.
De twee provincies die het het zwaarst
hebben worden hermetisch afgesloten
voor buitenlanders. Tijdens de vergadering ontmoeten we Micky, de eerste
vrouwelijk voorganger in de Mara
Evangelical Church, één van de lutherse
stromingen in Myanmar. Zij komt uit
de Chin provincies, één van de twee
provincies die is afgesloten van de
buitenwereld.
Zij geeft ons een inkijk in het leven
van de mensen in de Mara regio.
Deze regio binnen de provincie wordt
bevolkt door de Burmezen, naar wie
het land in de eerste instantie is vernoemd. Ze heeft er zes dagen over
gedaan om naar de vergadering te
komen. Ze vertelt dat dit tot zes
maanden geleden twaalf dagen geweest
zou zijn maar omdat er nu in de 48
dorpen twee brommers zijn gaat het
sneller. Ze moet eerst twee dagen op
de brommer, dan twee dagen met de
bus en dan nog twee met de boot. Dit
geeft een goed beeld van hoe afgesloten
haar gemeenschap is van de buitenwereld.
Er komt nauwelijks nieuws binnen.
Ze verteld dat ze vaak pas na maanden
te horen krijgen wat er in de rest van
het land gebeurt. Er zijn niet genoeg
docenten omdat de jongeren de regio
verlaten op zoek naar plekken waar
ze beter werk kunnen vinden. Ze hebben
elkkwartaal

een ziekenhuis en medische posten
maar er mag geen medicatie ingevoerd
worden van de overheid waardoor
mensen niet oud worden en het kindersterfte cijfer hoog ligt. Toch spreekt
ze met veel hoop. Ze moedigt ons aan
om naar haar regio te komen zo gauw
dit kan, omdat het zo mooi is en we
er gastvrij ontvangen zullen worden.
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water en er zijn toiletten gebouwd. Ook
zijn er vijvers aangelegd voor vissen
maar ook de eenden die veel gegeten
worden in Myanmar.
Ook zijn er verschillende commissies
opgericht, zo is er een commissie van
mensen uit alle dorpen die bij elkaar
komen om te bespreken wat hun
gemeenschappelijk doel is. Is er een
jongere groep, een kindergroep en
een vrouwen groep. Één van de vrouwen verteld dat ze LWF erg dankbaar
is. Voorheen zat ze alleen maar thuis,
nu weet ze dat ze ook het huis uit kan
en met de andere vrouwen kan praten.
Het patriarchale systeem zit er nog
sterk in in Myanmar.

Omdat ze de hoop heeft dat het allemaal beter wordt.

Lutherse hulp
Er zijn drie lutherse stromingen binnen
Myanmar, deze kerken werken hier
samen met de LWF en andere nietgouvernementele organisaties (NGO’s)
om te proberen een verandering te
brengen in de situatie waar veel mensen
in leven. Er zijn kindertehuizen opgericht, scholen en zo bouwen ze
samen verder aan een nieuw Myanmar.
Hoopvol ondanks de tegenwerking
van de overheid.
De eerste twee dagen van de vergadering
stonden in het teken van een zogenaamd
‘field visit’. We gingen de delta in om
te kijken hoe de projecten van de LWF
ten uitvoer worden gebracht. In de
delta liggen vele kleine dorpen. Alle-
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maal langs het water. En allemaal
hebben ze te kampen gehad met
overstromingen, voedsel te kort en
gebrek aan schoon drinkwater. Dit is
de plek waar mensen het hardst geraakt
werden door de cycloon ‘Nargis’ die in
2007 huishield in Myanmar. Doordat
de overheid toen nog geen toegang
gaf tot deze gebieden kwam de hulp
te langzaam op gang en zaten mensen
weken zonder voedsel en water. De
projecten die de LWF, samen met andere
organisaties op heeft gezet in de Delta
zijn erop geënt om een dergelijke ramp
in de toekomst te voorkomen.
Het valt op dat het team dat in de delta
werkt vooral bestaat uit jongeren.
Allemaal uit Myanmar. Dit is dan ook
één van de speerpunten van de LWF,
waarom zouden mensen van buiten
het werk overnemen wanneer de lokale
bevolking het waarschijnlijk beter kan.
Op het hoofdgebouw in Yangon werken
drie expats, de rest van de staf is Myanmar. Het team in de delta is enthousiast
en gepassioneerd. Ze vertellen vol trots
wat ze bereikt hebben.
In de dorpen worden we hartelijk
ontvangen. Het dorp is uitgelopen, we
krijgen bloemen en gaan het schoolgebouw in dat net een week klaar is.
Overal hangen spreadsheets, met de
doelen die de dorpelingen hebben, met
risico analyses, met een tabel waarin
staat wat ze wanneer bereikt willen
hebben. Er staan hapjes voor ons, hapjes
die één van de vrouwen in het dorp
sinds kort maakt en verhandelt op de
markt om zo inkomen te genereren.
Het is niet alleen een bezoek waarbij

wij te horen krijgen hoe de dorpelingen
geholpen zijn maar ze zitten ook vol
met vragen voor ons. Hoe ze de rijst
beter zouden kunnen verbouwen,
hoeveel kinderen wij hebben en zo
gaat het door.
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Samen-werken
Het is bijzonder om te zien hoe trots
de dorpelingen zijn op wat bereikt is.
De LWF werkt naast de dorpelingen.
Helpt ze waar nodig maar zij besluiten
wat er nodig. Ze krijgen hulp van een
ingenieur bij het bouwen van scholen
en gemeenschappelijke ruimtes maar
het dorp besluit hoe dit eruit komt te
zien en hoe het ingericht wordt. In alle
dorpen is er ondertussen een alarm
systeem en een plan wat te doen
wanneer het alarm gaat, er is schoon

Wat een geweldig, bizar en bijzonder
land. Ik had de kans om nog een
week rond te reizen na de vergadering.
Dan zie je dat de toeristenindustrie
op gang aan het komen is. Misschien
goed voor het land maar ook spannend,
want hopelijk krijgt Myanmar om eerst
zichzelf te leren kennen voordat het
overspoeld wordt door mensen die
grote feesten willen, die eisen stellen
aan voorzieningen en ervoor zorgen
dat de bevolking zich aan moet passen
aan wat de Westerlingen willen.
Sinds een paar maanden zijn er pinautomaten in de grootste stad, de
hotels springen uit de grond en alles
wordt duurder en duurder. Ik zou
graag over vijf jaar nog een keer
teruggaan en zien of alles anders is
of deze prachtige mensen dicht bij
zichzelf hebben kunnen blijven.
Daan Leker

17

Mirella Klomp: het licht aanhouden
in deze stadskerk is belangrijker dan
zieltjes winnen
In een feestelijke dienst werd Mirella Klomp op 2 september 2012 bevestigd in het
ambt van dienaar des Woords, waarmee zij haar intrede deed in de Amsterdamse
Muiderkerk. Gezegend door de handoplegging van ruim twintig collega predikanten
en in de warme aanwezigheid van velen met wie zij eerder werkte.
Sindsdien werkt zij in en voor de Muiderkerk-gemeente, samen met dominee Julia
van Rijn, sinds 2012 verbonden aan deze gemeente en daarnaast scriba is van de
Protestantse KerkAmsterdam.

D

e Muiderkerk staat in een
gemêleerd bevolkingsdeel van
Amsterdam-Oost; in 1989 werd
het gebouw verwoest door brand (de
toren bleef gespaard), na de heropbouw
is er sinds 1997 weer volop bedrijvigheid
in de daartoe bestemde ruimtes met
diverse groeperingen. Samen met de
Elthetogemeente is de Muiderkerkgemeente onderdeel van de Protestantse
Gemeente Amsterdam-Oost en samen
met drie andere kerkgenootschappen
vormen zij ‘team Oost’.
Traditioneel is de Muiderkerk verbonden
met het thema vrede; in 2008 werd
het ‘wensplein voor de vrede’ in gebruik
genomen met een markant kunstwerk
van blokjes waarop geschreven vredeswensen van buurtbewoners; een plein
dat de binnen- en buitenruimte met
elkaar verbindt.

Open deur

haar. Ondanks de onrust die ze wel
degelijk had gevoeld, overwon het
vertrouwen, ook in dit ‘vreemde’.
‘Dat moet je dus niet uitjagen, als je
vertrouwen geeft, krijg je het vaak
ook terug.’
Zo beziet ze ook haar ambtsinvulling.
Zieltjes winnen is daarin geen hoofddoel; extra aanwas is zeker welkom,
maar haar behoefte om in een stadskerk
als deze het licht aan te houden is sterker.
Ze wil werken vanuit de menselijke
benadering, niet de dogmatische of
introverte ‘want dat binnenkerkelijke
houdt de mensen weg’ en aansluiten
bij nood, eenzaamheid of twijfel,
ongeacht oorzaak, kleur of achtergrond.
Aansluiting vinden bij twijfel- dat
noemt ze religieus. Ze refereert aan
Matteüs 28- de tekst die ze gebruikte
bij haar ordinantie- waar Jezus aansloot bij twijfel, ‘toen ze Hem zagen,

vielen ze op de knieën, sommigen
twijfelden.’ En Jezus kwam op hen
toe […] en stuurde hen op weg.

Navelstaren
Na de studie theologie deed ze enige
jaren promotie- onderzoek en ‘diende’
zo de wetenschap. Hieruit ontwikkelde
zich haar behoefte aan het doorvertalen
van wetenschap in de praktijk. De
Muiderkerk is haar eerste gemeente;
ze richt zich op het uitdragen van een
actieve combinatie van kerk en wetenschap. ‘Elk mens heeft iets conservatiefs
in zich, maar louter conserveren is heel
slecht voor de kerk’. Ze promoveerde
op een liturgiewetenschappelijk
onderzoek, waarvoor ze veldwerk
deed onder Ghanese methodisten en
Surinaamse lutheranen in Amsterdam
Zuid-Oost. Mede hierdoor leerde ze
met de ogen van een buitenstaander

Tijdens de zondagse eredienst staat de
deur letterlijk open; elke 10 minuten
stopt er een tram voor de deur, publiek
wandelt voorbij, of blijft staan- wie wil
kan naar binnen. In één van de eerste
diensten met Mirella Klomp als voorganger, zag zij in de deuropening
ineens een onbekende, warrig-ogende
man. Hij drentelde wat in het voorportaal maar ging niet verder. Vanaf
haar plek was zij de enige die hem kon
zien, ze vervolgde rustig haar preek.
Na afloop van de dienst kwam de man
naar voren, keek haar indringend aan,
nam het glas water van de altaartafel
en... dronk het leeg. Toen verdween
hij, nog steeds zwijgend. Het imponeerde
elkkwartaal

naar de kerk te kijken. ‘Wat je dan
ziet is niet altijd best’, concludeerde
ze, ‘want de kerk neigt naar zelfingenomenheid en is soms teveel naar
binnen gekeerd. Wij willen in
Amsterdam kritisch zijn op wat we
doen en als kerk écht in de buurt
zijn. Daarvoor moet je ook buiten de
(eigen) deur kijken en aansluiten bij
wat je daar tegen komt.’
Die aansluiting wordt ook gezocht in
het cursusaanbod voor de gemeente‘neem nou de term vorming en toerusting, wie zégt dat nou nog wat;
wij hebben het liever over ontmoeting
en bezinning’. Samen met de predikanten
van de Elthetokerk en de Binnenwaai
op IJburg vormen de predikanten van
de Muiderkerk ‘team Oost’ dat diverse
activiteiten gezamenlijk organiseert.
Het aanbod is erop gericht om het
goede in elkaar te versterken en elkaar
te leren kennen en verstaan. Belijdenis
en catechese zijn toegespitst op een
voorafgaande inventarisatie van de
behoefte; de kinderen draaien volop
mee in o.a. kindercatechese en -leerhuis
en nemen deel aan de viering van de
Maaltijd van de Heer. Voor mensen
die zich niet (meer) zo aangetrokken
voelen tot een ‘gewone’ dienst is er
Licht&Zinnig, een programma voor
ontmoeting, gesprek, en spiritualiteit,
met iedereen die dat wil; de buurtwaarde
van de kerk wordt hiermee versterkt.

Liturgie
Behalve predikant is Mirella Klomp
ook liturgiewetenschapper; ze schoolde
zich in de klassieke liturgie en de
moderne liturgiewetenschap en doet
onderzoek naar nieuwe Passies van
hedendaagse componisten. Ook
onderzocht ze de religieuze betekenis
die mensen toekennen aan seculiere
muziek. Gedurende de veertigdagentijd
bespreekt ze elke zondag één Passie in
het radioprogramma Musica Religiosa
(radio 5). Haar liedkeus voor de eredienst
baseert ze op wat mensen samenvoegt,
ook als dat afwijkt van het jaarrooster.
Samen met Christiaan Winters maakte
ze de ‘Muidermis’, een kort ordinarium
wat voor de gemeente goed te zingen
is en gebruikte dit voor het eerst tijdens
haar intrede-dienst. Steeds zoekt ze naar
nieuwe vormen van liturgie geënt op
de Schrift, ‘het Woord verstaanbaar
maken, dat zie ik als mijn roeping’

Margot Kässmann nodigt uit
om de ziel te laten spreken
‘Met haar boek Midden in het leven
nodigt de theologe Margot Kässmann
mij uit om mijn ziel te laten spreken’,
zei ds. Maartje Wildeman eind januari
in Amsterdam op een symposium
rond de Nederlandse vertaling.
Margot Kässmann is een bevlogen
predikant en pastor, moeder van vier
volwassen dochters en zelf een
vijftiger. Ze werkte in haar boek
thema’s uit die bij de overgang
naar een nieuwe levensfase een
rol spelen. Dat doet Kässmann op
Margot Kässmann
openhartige wijze en dit zet mensen
aan tot nadenken, vertelde Maartje Wildeman, die predikante is in de Protestantse
Gemeente ONS (Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel). ‘Daarbij gaat het
om vragen als: hoe sta ik in het leven, los van de massa, los van onze
westerse moderne cultuur van onbegrensde mogelijkheden, waarin we
alles eruit willen halen wat er in zit.’

Groot gehoor
Wildeman erkende dat het niet makkelijk is de teugels te laten vieren van
het mee willen en mee moeten doen. Het boek van Kässmann heeft volgens
haar daarom zo’n groot gehoor gevonden omdat dat bijna niemand makkelijk
afgaat. ‘We moeten ertoe worden aangespoord, telkens weer.’
Kässmann (54) was luthers bisschop van Hannover en voorzitter van de
Protestantse Kerk in Duitsland (Evangelische Kirche in Deutschland). Binnen
de Wereldraad van Kerken heeft zij een belangrijke rol gespeeld, onder meer
in het Conciliair proces van gerechtigheid, vrede en duurzaamheid en later
bij de Decade ter overwinning van het geweld. Zij is thans ambassadeur
voor het Reformatiejubileum in 2017.
Van het boek In der Mitte des Lebens zijn inmiddels in Duitsland 432.000
exemplaren verkocht. Het is ook in het Frans, Italiaans en Koreaans vertaald.
De vijftigste verjaardag lijkt voor veel mensen een moment van bezinning
te zijn. ‘We kunnen ons nog zo jeugdig gedragen, vijftigjarigen zijn op
weg naar de ouderdom. Maar oud zijn wil niemand in een samenleving die
zo fanatiek op jong-zijn is gefocust.’
Kässmann wil met haar boek de lezers ertoe aanzetten over hun eigen
levensmidden na te denken. Dit kan ertoe leiden dat ‘wijsheid ons hart
vervult’ (Psalm 90). Er is volgens Kässmann ‘moed voor nodig om het leven
heel bewust in ogenschouw te nemen, in al zijn eindigheid het geluk erin te
ontdekken en de tijd van leven die ons gegeven wordt, met levenslust en
levenswijsheid te vieren. Ik denk dat het mogelijk is, zeker omdat vanuit
christelijk perspectief de dood niet het laatste woord heeft’.
Voor vrouwen wordt ouder worden doorgaans vooral gezien als negatief,
met name de lichamelijke aftakeling, waardoor er een eenzijdige aandacht
voor het uiterlijk is. Een vrouw ‘in haar beste jaren’ is in de volksmond
toch een vrouw die qua uiterlijk over haar hoogtepunt heen is, die niet
meer jong en mooi is. Maar tegenwoordig zien we een nieuw type vrouw
van 50-plus de publieke arena betreden, een vrouw die heel tevreden is met
haar leeftijd, die haar eigen leven leidt, die verantwoordelijk werk heeft en
die onafhankelijkheid uitstraalt.
Bondskanselier Angela Merkel heeft volgens Kässmann aan het imago van
de middelbare vrouw meer bijgedragen dan je op het eerste gezicht zou zeggen.
Deze vrouwen hebben de moed om zorgvuldig te bepalen wat ze belangrijk
vinden en hoe ze willen leven. Het is niet makkelijk om jezelf met deze vragen
te confronteren. ‘Want misschien zie je daardoor ook dat je veel te lang in
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Subsidie
een situatie bent blijven steken die je niet gelukkig maakt.’
Toen Kässmann de vijftig naderde, nam zij zelf het initiatief voor de scheiding.
Zij was toen bisschop van Hannover. Het kwam haar op felle kritiek te
staan. In die periode ‘was de wetenschap dat je niet dieper kunt vallen dan
in Gods hand, de dragende kracht in mijn leven’.
In het boek schrijft ze ook over de periode dat ze borstkanker had. ‘Een
journaliste vroeg me laatst in een interview of de periode waarin ik kanker
had een woestijnervaring voor me was. Nee, zei ik, zo heb ik die tijd niet
ervaren, want ik werd overspoeld door golven van sympathie. Medelijden,
bezorgdheid, angst om te verliezen, genegenheid - via talloze brieven en
vele bloemen werd er met me meegeleefd en dat heeft me diep ontroerd.’

Helaas wordt dit Luthers Buitencentrum
de laatste jaren steeds minder verhuurd
aan Lutherse groeperingen. Momenteel
maken alleen de vrouwencontactdagen
en de Lutherse schaakdag nog gebruik
van deze locatie. Diverse groeperingen
wijken de laatste jaren uit naar andere
centra binnen de Protestantse Kerk om
hun activiteiten te organiseren.
Komt dit door de concurrentie binnen
de Protestantse Kerk, waardoor meerdere
locaties beschikbaar zijn gekomen?
Zijn de groepen te groot voor een
verblijf met overnachting op het kasteel?
Zijn de kosten te hoog?
Voor dat laatste is wellicht een oplossing
te vinden. Weet u dat het mogelijk is
om via de Stichting Vrienden van
Hoekelum subsidie aan te vragen voor
Lutherse activiteiten?

Koppigheid
In een verwijzing naar Psalm 27 schrijft Kässmann dat het woord ‘onversaagd’
ook bij het midden van het leven hoort. ‘We hebben veel achter de rug,
niet alles was mooi en goed, en soms kunnen we de moed verliezen. Maar
moedeloosheid zou een volstrekt verkeerd uitgangs-punt zijn. Onversaagd,
ik vind het een mooi woord. Het geeft me moed en laat iets zien van de
positieve christelijke koppigheid.’
Eerder verschenen in het Friesch Dagblad, 28 januari 2013, geschreven door
Dirk Visser

‘Midden in het leven’.
Vertaling Mirjam Nieboer.
Uiteraard ook via de SLUB,
slubdenhaag@hetnet.nl

Op www.nieuwwij.nl is een interview te zien dat Manuela Kalsky had met
Margot Kässmann: http://www.nieuwwij.nl/index.

Hoekelum:
Lutherse buitenplaats

Hoe pakt u dit aan? U neemt eerst
contact op met kasteel Hoekelum en
vraagt een offerte voor een activiteit
die u wilt organiseren. Het kasteel
wordt beheerd door de Stichting Luthers
Buitencentrum. Na ontvangst van de
offerte neemt u contact op met de
penningmeester van de Stichting
Vrienden van Hoekelum, waarbij u
aangeeft wat u wilt organiseren en
welke kosten daaraan zijn verbonden.

De Stichting bepaalt vervolgens
welke subsidie mogelijk is. Hier zijn
geen standaard richtlijnen voor,
iedere aanvraag wordt apart bekeken.
Contactadressen van beide stichtingen
kunt u vinden op de website van de
Protestantse Kerk, waarbij u als zoekoptie Hoekelum typt en vervolgens
kiest voor Modalitair.
Misschien is het Luthers Buitencentrum
de afgelopen tijd even aan uw aandacht
ontsnapt en blijkt dit een ‘opfrissertje’
te zijn voor het beleggen van nieuwe
activiteiten in het kasteel en op het
landgoed.

Een bijeenkomst op het kasteel is
eventueel ook te combineren met de
naastgelegen boerderij, waar men
terecht kan voor een workshop kaas
maken of boter maken en streekproducten kan kopen in de landwinkel.

Vind je het leuk om in een koor te
zingen of wil je wel eens meemaken
wat dat is?
Veel beroemde zangers en zangeressen
zijn ooit in een koor in de kerk
begonnen!

80,-.

Neem voor informatie en
aanmelding contact op met Femke
Akerboom en zet de data vast in
je agenda!

Meld je dan nu aan bij Gaby
Hulsen en blokkeer je agenda!

Ingeborg Kriegsman
Contactadressen:
Stichting Luthers Buitencentrum:
www.kasteelhoekelum.nl
Stichting Vrienden van Hoekelum:
izaakvankralingen@planet.nl,
tel. 030 6065667

Landgoed Hoekelum ligt prachtig verscholen in het groen tussen Ede en Bennekom. Een landgoed met een prachtig park
dat overgaat in het Hoekelumse bos. Dit rijksmonument is sinds 1988 eigendom van de Stichting Geldersch Landschap/
Geldersche Kasteelen en wordt onder meer gebruikt als trouwlocatie door de gemeente Ede. Kasteel Hoekelum is zowel
van binnen als van buiten bijzonder fraai. Het prachtige pleisterwerk uit de 18e eeuw, de monumentale trap, oude schilderijen.
Zodra je een voet over de drempel zet, stap je een andere wereld binnen. Een wereld van pure schoonheid en rust.
In 2012, tijdens het jaar van de buitenplaatsen, was Hoekelum een van de plekken die men uitgebreid kon bezichtigen
tijdens de open monumentendag in september. De belangstelling was enorm. Ruim duizend bezoekers kwamen een kijkje
nemen in het kasteel en het speciaal voor die gelegenheid ingerichte speelhuisje in het park.

H

komsten is dit een uitgelezen locatie,
waarbij men in het programma ook
een inspirerende wandeling door de
natuur kan opnemen.
In de loop der jaren is er binnen het
kasteel veel aangepast en gemoderniseerd zodat het nu voldoet aan de
huidige eisen. In de beginjaren was er
nog sprake van een gezamenlijke
douche / toilet en lag er een eenvoudige
kokosmat op de gang. Nu zijn de twaalf
kamers mooi ingericht en voorzien
van een eigen douche en toilet, zodat
het centrum de concurrentie aankan
met andere locaties. Zeker qua ligging,
want vanuit het kasteel kijkt men uit
over het landgoed. Dit soort plekjes
zijn er niet zoveel in Nederland.

et kasteel en het bijbehorende
koetshuis zijn sinds 1946 in
gebruik als Luthers Buitencentrum. Een plek waar Lutheranen
elkaar kunnen ontmoeten. In de
beginjaren werden hier regelmatig
retraiteweekenden gehouden. Weekenden waarin de deelnemers zich even
konden terugtrekken uit de dagelijkse
beslommeringen, om weer tot rust te
komen. Het is niet moeilijk om je
voor te stellen hoe men tot rust
kwam in deze heerlijke omgeving. De
retraiteweekenden gingen later over
in meditatieweekenden die tot een
paar jaar geleden werden gehouden
in Hoekelum.
Ook voor vergaderingen en dagbijeenelkkwartaal
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Ook in 2013 organiseert de Lutherse
Werkgroep voor Kerkmuziek weer de
jeugdmuziekdagen en het jongerenmuziekweekend in ‘de Blauwe
Schuur’ in Amerongen.
De jeugdmuziekdagen zijn voor kinderen
tussen de leeftijd van 6 en 15 jaar en
worden van 8 t/m 11 mei gehouden.
Gezellig zingen in een koor en neem
je muziekinstrument mee! De kosten
bedragen € 80,-.
Dus houd je van muziek maken en
van zingen?
Samen met leeftijdsgenootjes voetballen
of heel hard van de tokkelbaan?

Tel: 020-4751005
e-mail: akerboom_femke@hotmail.com
Het jongerenmuziekweekend is voor
jongeren en (jong) volwassenen vanaf
15 jaar en wordt gehouden tussen 17
en 20 mei. De kosten bedragen ook €

elkkwartaal
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Dus hou je van zingen en/of speel je
een instrument?
Vind je het leuk om in een koor te
zingen?

Tel: 070-3464953
e-mail: gabyhulsen@versatel.nl

21

Loman & Loman,
een expositie
Onder de naam Loman & Loman wordt van 23 maart tot en met 7 april een expositie gehouden in Huis Kernhem in Ede. Wie hierbij denkt aan twee personen met
dezelfde achternaam en dezelfde kunstvorm, wordt verrast. Loman & Loman gaat
over veel meer personen die via diverse linkjes verbonden zijn met elkaar, kunst,
schaken en de Evangelisch-Lutherse kerk.

H

et idee voor deze dubbeltentoonstelling is ontstaan in
september 2012, toen Karel
Loman het werk van Lex Loman zag
hangen in het oude stationsgebouw
in Kranenburg. Ze kwamen met
elkaar in contact en toen bleek dat
Lex een nazaat was van professor
Abraham Dirk Loman en schaakgrootmeester Rudolf Loman, ontstond
het idee voor een gezamenlijke expositie
waarbij aandacht besteed zou worden
aan het Lutherse voorgeslacht. Hans
Mudde werd gevraagd om de expositie
te openen, als schakel tussen Lutherse
traditie en schaken.

Raakvlakken Loman

gebleven. Hij speelde ook vaak zes, soms
zelfs acht partijen blind simultaan
waarbij het volledig aankwam op zijn
geheugen. Schaken was voor hem één
passie, muziek, piano en orgelspelen
een andere. Hij was jarenlang als
organist verbonden aan de Nederlandse
kerk in Londen, waar hij ook een pianoinstituut leidde. Maar juist in die jaren
was Londen een belangrijk centrum
van de schaakwereld, waarin Loman
zich danig roerde. Vanaf 1914 was hij
directeur van een muziekschool in
Den Haag. Meerdere keren werd hij
Nederlands schaakkampioen.
Rudolf Johannes was een zoon van
Abraham Dirk Loman. Deze Abraham

Dirk Loman leefde in de 19e eeuw en
was een evangelisch-luthers theoloog
en musicoloog. Hij studeerde in
Amsterdam, Heidelberg en Tübingen
en begon zijn loopbaan als hulppredikant in Maastricht, waar hij als
eerste predikant in het Nederlands
preekte, naast het Duits. Vervolgens
was hij predikant in Deventer en in
1856 werd hij, dankzij een koninklijk
besluit, benoemd tot hoogleraar bij het
Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap.
Zijn oratie De germani theologi
humanitate gaf blijk van zijn brede
interesse en hierin werd door hem de
nadruk gelegd op de eis van algemene
ontwikkeling, die aan godgeleerden

Lex Loman en Karel Loman. Dezelfde
achternaam, maar, voor zover
bekend, geen directe familie. Toch
zijn er wel enkele raakvlakken.

en aan predikanten moest worden
gesteld.
Hij publiceerde regelmatig in De Gids,
een literair en cultureel tijdschrift, onder
andere over de opstanding van Jezus.
Professor Loman was een veelzijdig
mens, die zich naast uitgebreide studies
naar de brieven van de apostel Paulus,
ook bezighield met muziek. Hij zong,
speelde cello, piano en orgel. Hij werd
geboeid door de Nederlandse componist
Adriaen Valerius en publiceerde een
bundel met diens Oud-Nederlandse
liederen. In Amsterdam is zelfs een
straat naar hem genoemd, de
Lomanstraat in de muziekbuurt bij
het Concertgebouw, naar aanleiding
van zijn betrokkenheid bij het werk
van Valerius.
Hij beijverde zich ook om de gemeentezang te verbeteren en hielp mee met
de samenstelling van een zangbundel.
Ook zijn vader, Jan Christiaan Loman,
was evangelisch-luthers predikant, onder
andere in Den Haag en Amsterdam.

‘Tak’ Karel
En dan komen we bij de andere
Loman-tak, voor de verbinding tussen

Lex Loman: Naamloos
deze twee families. Jan Loman, de
zoon van Karel Loman, heeft zijn
doctoraalscriptie gewijd aan het leven
van professor Loman in het kader
van zijn studie Nieuwe Geschiedenis.
Karel Loman woont in Ede, is kunstschilder en houdt van zingen. Hij is
lid van de Evangelisch-Lutherse

Zaterdag 23 maart t/m zondag 7 april 2013 in Huis Kernhem te Ede,
Kernhemseweg 7, 6718 ZB Ede.
Open op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Opening zaterdag 23 maart om 17.00 uur door ds. Hans Mudde, met
muzikale medewerking van Ada Pérez (traverso) en Tim Veldman (blokfluit).
Informatie: 06-47125486 (Lex) en 06-13707927 (Karel)

gemeente in Ede. Zijn liefde voor de
kunst heeft hij meegekregen van zijn
moeder. Hij schildert voornamelijk
landschappen in heldere kleuren.
Hans Mudde, emeritus predikant en
fervent schaakliefhebber, zal de expositie
openen en daarbij iets vertellen over
deze familiegeschiedenis. Jan Zwart,
zijn grootvader van moederszijde,
speelde meer dan eens orgelcomposities
van de genoemde en zo veelzijdige
Rudolf Johannes Loman.
En zo komt alles weer bij elkaar.
Ingeborg Kriegsman

Jeugdmuziekdagen en
Jongerenmuziekweekend 2013

‘Tak’ Lex
Lex woont in Arnhem, is kunstschilder
en mag graag een partijtje schaken.
Hij schildert de laatste jaren portretten
en lichamen die dezelfde vergankelijkheid uitstralen als zijn vroegere
architectuurlandschappen.
Zijn overgrootvader, Rudolf Johannes
Loman (1861-1932) maakte prachtige
tekeningen, onder andere van orgels
en kerken in Amsterdam waar hij
opgroeide. Als jongetje van acht jaar
kon hij na een bezoek aan een kerk,
het orgel daarvan tot in detail natekenen.
Dat fotografische geheugen kwam
hem ook goed van pas in zijn latere
leven als verwoed schaker. Wie op
Google zoekt op schaken in combinatie
met Loman, komt zijn naam regelmatig
tegen. Vele partijen zijn bewaard

Karel Loman: De stille straat
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Ook in 2013 organiseert de Lutherse
Werkgroep voor Kerkmuziek weer de
jeugdmuziekdagen en het jongerenmuziekweekend in ‘de Blauwe
Schuur’ in Amerongen.
De jeugdmuziekdagen zijn voor kinderen
tussen de leeftijd van 6 en 15 jaar en
worden van 8 t/m 11 mei gehouden.
Gezellig zingen in een koor en neem
je muziekinstrument mee! De kosten
bedragen € 80,-.
Dus houd je van muziek maken en
van zingen?
22
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Samen met leeftijdsgenootjes voetballen
of heel hard van de tokkelbaan?
Vind je het leuk om in een koor te
zingen of wil je wel eens meemaken
wat dat is?
Veel beroemde zangers en zangeressen
zijn ooit in een koor in de kerk
begonnen!

Het jongerenmuziekweekend is voor
jongeren en (jong) volwassenen vanaf
15 jaar en wordt gehouden tussen 17
en 20 mei. De kosten bedragen ook €
80,-.
Dus hou je van zingen en/of speel je
een instrument?
Vind je het leuk om in een koor te
zingen?

Neem voor informatie en
aanmelding contact op met
Femke Akerboom en zet de data
vast in je agenda!

Meld je dan nu aan bij Gaby
Hulsen en blokkeer je agenda!

Tel: 020-4751005
e-mail: akerboom_femke@hotmail.com

Tel: 070-3464953
e-mail: gabyhulsen@versatel.nl
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kriskraskort
TIEL Op Hervormingsdag hield men
daar een leerzame en gezellige bijeenkomst. Na een lutherlezing met zo’n
zeven mensen in het voorjaar leek
het een goed idee om het nu in de
pastorie te doen. En boven verwachting
hebben zich veel mensen opgegeven.
Met twintig mensen uit alle wijken,
de parochie en daarbuiten werd er
genoten van koffie, thee en koek en
van diepgaande gesprekken rond de
tekst van Luther: De vrijheid van een
christen. En in een tweede ronde kaas,
fris, bier en wijn. Een bijzondere avond
– in het voorjaar van 2013 gaan wij
nog een keer door met deze tekst –
ook voor mensen die er nu niet bij
waren zeer aan te bevelen!
GORINCHEM Op donderdag 7 februari
2013 werd daar voor het eerst een
tafelgesprek gehouden. De bedoeling
was met elkaar te spreken over wat
ons geloof en ons wezen raakt, maar
ook elkaar ontmoeten. Leidraad bij
deze gesprekken is het boekje ‘Luthers
gezien’, waarin lutherse theologen
schrijven over de eigen inbreng en
betekenis van de lutherse traditie
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De opzet van de bijeenkomst is
als volgt: eerst koffie of thee. Dan
een korte inleiding waarover met elkaar
van gedachten gewisseld wordt.
Omstreeks half zes een drankje en
daarop aansluitend een eenvoudige
broodmaaltijd met elkaar.
PURMEREND Eind 2011 werd, tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan de
toren, de zwaan van de Lutherse kerk
gestolen. Sinds die tijd moest het
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centrum van de stad een markant
onderdeel van de skyline ontberen. Het
heeft de nodige voeten in de aarde
gehad om een goed gelijkende vervanging te laten maken maar dat is
uiteindelijk gelukt. Na eerdere door
slecht weer mislukte pogingen werd
op 11 februari de nieuwe zwaan dan
geplaatst. Aan Bart Siersema, beheerder
van de kerk, viel de eer te beurt om de
nieuweling aan den volke te tonen,
daarna werd de zwaan onder grote
publieke belangstelling geïnstalleerd.
ALKMAAR In Samen Verder, het
gezamenlijke blad van de kerken in
de stad heeft de lutherse gemeente –
net als de overige deelnemende
gemeenten – een eigen gedeelte. In
het laatste nummer werd de voorbereiding aangekondigd voor de
Tomasviering, ‘wandelen met God’
naar Micha. Een thema uitgekozen
door christenen in India. Omdat het
verhaal gaat dat Tomas naar India is
gegaan heeft het oecumenisch beraad
ter stede er mede daarom een Tomas
viering van gemaakt. Dat land is de
laatste tijd nogal eens in het nieuws
van verschillende kanten, daarom
leek het dominee Bos goed om zelf
ook even in de boeken te duiken voor
diverse info over India en over Tomas
in verband met het begeleiden van de
groepen. Zeven groepen zullen er zijn.
WOERDEN Al vele jaren vierden alle
bij de Plaatselijke Raad van Kerken
aangesloten kerken gezamenlijk een
dienst in januari tijdens de Gebedsweek
voor de Eenheid, een volledige dienst
met viering van het Heilig avondmaal.
Thans heeft het pastorale team van
de Bonaventura-parochie in een gesprek
laten weten dat het pastoraal team
van de geloofsgemeenschap, gezien
de regels zoals deze binnen de Rooms
Katholieke kerkprovincie gelden, heeft
moeten besluiten geen medewerking
meer te kunnen verlenen aan gezamenlijke diensten waarin eucharistie of
avondmaal wordt gevierd. Ontzettend
jammer en waarschijnlijk is een groot
deel van de Rooms Katholieken in
Nederland en zeker het team van de
parochie zelf, het niet eens met dit
besluit van hogerhand. De sancties
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schijnen echter zwaar: overplaatsing
van priesters, minder geld voor de
parochie.
HAARLEM Bij de restauratie van de
consistorie werd ook het tapijt onder
handen genomen. Men was in de
veronderstelling dat het een Deventer
tapijt betrof maar nu bleek dat het
een Kinheim tapijt uit Beverwijk was.
De firma heeft het in 1900 voor de
gemeente vervaardigd, op internet is
de geschiedenis van de Koninklijke
Kinheim voor belangstellenden te
lezen. Het tapijt ligt nu opgerold te
wachten tot de complete restauratie
van de consistorie klaar is. En een
toch ook wel bijzonder berichtje:
voor de verzending van de kerstuitnodigingen van de gemeente werd
een geheel eigen postzegel gebruikt.

ZWOLLE Uit de grote verzameling
over de geschiedenis van de gemeente
zijn enkele interessante wetenswaardigheden opgedoken. De gemeente
bezit een tiental tinnen kommen.
Deze kommen werden tot kort voor
de oorlog gebruikt door de toen
bestaande grote kerkenraad. Niet als
asbak, maar om na de vergadering er
brandewijn uit te nippen/drinken.
Niet dat het hele orgïen waren, volgens
de beschrijvingen werd er ongeveer
een bodempje ingeschonken, te vergelijken met een borrelglaasje. De
schrijver in het gemeenteblad De
Flambouw vermoedt dat daarmee
aan het einde van de vergadering de
gemoederen werden ‘geblust’. In sommige kommen staan nog de namen
van de gebruiker(s) gekrast, ieder had
zijn eigen kom.
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traditie binnen de plaats meer body
te geven. Professionele ondersteuning
van het werk wordt zeer gemist. Verder
kwam het beleidsplan en de daarbij
behorende begroting aan de orde.

AMSTERDAM In december van het
vorige werd een zogeheten ‘Special’
uitgebracht. Alle brandpunten en veel
activiteiten passeerden de revue. In
het januarinummer een artikel over
de verschillende activiteiten van het
‘Huis op het Spui’. ‘Het huis is een plek
voor iedereen: kerkelijk of onkerkelijk
gelovig of ongelovig, voor nieuwe
spirituelen en zinzoekers. Iedereen kan
bij ons terecht voor een persoonlijk
gesprek of een groepsactiviteit’. Voor
de komende maanden is een groep
gepland over Dromen; Boodschappen
van de ziel. We dromen allemaal, iedere
nacht opnieuw. De meeste dromen
vergeten we, maar sommige staan ons
helder voor de geest en blijven ons bij.
Dit soort dromen bevatten een boodschap en hebben ons iets te zeggen
maar om een droom zelf te duiden is
niet altijd eenvoudig. In de droomgroep
gaat men met de dromen aan de slag
door ze te tekenen, te vertellen, er over
te schrijven en ze samen te onderzoeken.
FACEBOOK Een paar gemeenten in
ons land hebben zich aangemeld bij
Facebook, de moderne manier om je
bezigheden, je gedachtegoed etc. onder
de aandacht te brengen van veel
mensen. Tot nu toe heeft uw kriskrasser
de gemeenten Zwolle, Luthers Rivierenland (Tiel, Leerdam en Culemborg) en
Den Haag aangetroffen..
ALMERE De kerkenraad van deze
gemeente in de polder kwam bij elkaar
om zoals gebruikelijk de gang van
zaken te bespreken. Helaas heeft de
protestante predikant die een aantal
werkzaamheden voor de gemeente
deed, zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen neer moeten leggen.
Gehoopt wordt via het mobiliteitsbureau
ondersteuning te krijgen voor het
pastorale werk en om de lutherse

PEKELA Een bijna onopgemerkt jubileum! Op zondag 4 november kwam
de organist van dienst het kerkpad op
en werd door een gemeentelid gefeliciteerd. Hoezo, vroeg de organist. Het
bleek dat hij 60 jaar geleden voor het
eerst het orgel in de lutherse kerk
bespeeld had. Hij had al enige ervaring
in gereformeerde kerken maar niet in
de lutherse. In die tijd verschilde de
liturgie niet zo heel veel van die in
de gereformeerde kerk dus dat lukte
allemaal wel. Ook Winschoten maakte
af en toe graag gebruik van zijn
diensten. In de jaren rond 1975 werd
hij vaste organist in de chr. geref. kerk
en moest meestal nee zeggen op vragen
van lutherse zijde. Maar uiteindelijk
lukte het toch weer om hem te strikken
en de heer Abel J. Wieske liet zich ook
graag strikken om het prachtige orgel
te bespelen. Na de dienst waren er
warme woorden en prachtige bloemen
voor de jubilaris.
ZAANDAM Het project ‘licht in de kerk’
is zo goed als afgerond. Het project
met een prijskaartje van ca € 3.000
werd begonnen in de kerstnacht van
2011 en behelsde: het dimbaar maken
van de grote kroonluchter; het ver-

vangen van de oude kaarslampen;
het vervangen van de gloeilampjes
door energiezuinige LED-lampen; het
vervangen van de vier glazen bollen
door kleine kroonluchters en het
dimbaar maken van de vier kroonluchters. In december was er bijna €
2.700 bijeengebracht, de slotcollecte
werd gehouden tijdens de Adventsmaaltijd in december 2012.
ARNHEM Op Aswoensdag werden om
half acht de vespers van die dag
gevierd, met daarin een hoog oplaaiend
vuur van alle palmtakjes die op Palmpasen zijn gewijd en die sindsdien
een jaar lang (bijna) lagen te drogen
bij gemeenteleden thuis - in een boek,
bij een foto, achter een crucifix, bij
een wijwaterbakje. In de voorvasten
ligt er een mand in de kerk waarin
gemeenteleden hun takje konden terugleggen. In de dienst werden die takjes
in een grote heksenketel verbrand
(met gezang 245). Later in de dienst
kwam iedereen in een lange rij naar
voren om van die as een askruisje
getekend te krijgen.
ANDERE GEMEENTEN Den Haag hield
ook een dienst op Aswoensdag, de
traditie van de palmtakjes wordt hier
echter niet aangehouden. In Enkhuizen
werd in de lutherse kerk een dienst
voor alle protestanten gehouden op
Aswoensdag. Ook hier werden de takjes
van vorig jaar verbrand en de as
gebruikt voor een askruisje.
GRONINGEN Ook dit jaar doet de
gemeente mee met het project ‘de
lichtlopers’. Samen met het studentenpastoraat organiseren de binnenstadskerken in de paasnacht een tocht met
een gevarieerd programma langs de
binnenstadskerken. Het is bedoeld
voor jongeren tot ongeveer 30 jaar.
EDE. De cantorij zingt op goede vrijdag,
29 maart, voor de eerste keer de Lucaspassie o.l.v. Dick Troost. Deze passie
is geschreven door Dick Troost en
met deze passie is het setje compleet.
Eerder componeerde hij al een Marcus,
Mattheus en Johannespassie.

Tjally Everaarts-Bilyam

Lieke van Zanden,
predikant ELG Ede

Pionieren in en
rondom de Heilige Geest

Sinds 23 september 2012 is Lieke van Zanden predikant van de Evangelisch
Lutherse Gemeente in Ede. Hoe kijkt zij terug op de afgelopen maanden? Hectische
maanden met twee verhuizingen en het wennen aan een nieuwe gemeente. Haar
kennismaking met de gemeenteleden, de eredienst en de eerste gemeenteavond?

Sinds juli 2012 is Luthers Amersfoort weer een dominee rijk: Diederiek van Loo.
Zij was predikant in Rozendaal bij Arnhem, een gemeente met een rijke liturgische
traditie, en maakte graag de overstap naar Amersfoort als ‘pioniersplek’.

H

et heeft ongeveer anderhalf
jaar geduurd voor er na het
emeritaat van Eddy Hallewas,
een nieuwe predikant werd bevestigd
in de Evangelisch-Lutherse Gemeente
in Ede. De beroepingscommissie heeft
haar werk in alle rust gedaan en
daarbij goed gekeken naar het profiel
dat was opgesteld voor de nieuwe
predikant. Een profiel waar dominee
Lieke van Zanden uitstekend in past.
Na een half jaar kijkt zij heel goed terug
op de afgelopen maanden. Dat begon
al met de ongedwongen en hartelijke
sfeer tijdens de kennismakingsavond
met de gemeente, waarbij zij zich
zeer welkom voelde. Jaap Floor, de
voorzitter van de kerkenraad, nam haar
die avond een interview af en stelde
vragen over haar ideeën, ervaringen
in andere gemeenten, haar opleiding
en daarnaast ook enkele persoonlijke
vragen, waarna met alle aanwezigen
een quiz werd gedaan met allerlei
vragen rond Luthers Ede.
Na afloop van de intrededienst op 23
september, werd haar onder andere het
boek ‘Lutheranen in de Lage Landen’
overhandigd, als onderdeel van haar
Lutherse ‘inburgering’.

traditie ontstaan voor de dagelijkse
diensten in de Stille week en dat is
ook vastgelegd.

Bijbelvertalingen

Lieke van Zanden aan het werk in
de lutherse kerk in Ede.
(Foto: Ingeborg Kriegsman)

Tijdens haar studie aan de UVA in
Amsterdam, ontstond naast haar liefde
voor Bijbelse theologie in de traditie
van Breukelman en K.H. Miskotte, ook
haar liefde voor liturgie, met name door
de colleges van professor Boendermaker.
‘Ik merk hier ook echt, en beleef in de
dienst, dat ik het niet allemaal uit m’n
eigen tenen hoef te halen als voorganger.
Ik voel me ook als voorganger gedragen
door de gemeente. De liturgie is iets
van de hele gemeente. Dat is wel een
verademing, dat het zo werkt. Dat

is wel een verschil met mijn vorige
twee (hervormde) gemeentes’, merkt
ze daarover op.
Die wisselwerking tussen predikant
en gemeente is er ook duidelijk
tussen haar en cantor-organist Dick
Troost. Ruim van tevoren worden
de diensten besproken, de liederen
doorgenomen. En als tijdens de dienst
de cantorij meezingt, sluit dat aan
bij de lezing en het thema van die
zondag.
Ze was gewend om de dienst alleen
voor te bereiden, maar geniet van deze
samenwerking. Er is al over zoveel
nagedacht, daar kan ze gewoon bij
aansluiten.
‘Ik stap ergens in, in wat er al is. De
gemeente heeft een hele traditie. De
gemeente zingt enorm goed, ook
onbekende liederen zijn geen probleem.
Ze is opgegroeid met het liedboek, met
een duidelijke voorkeur voor de liederen
van Tom Naastepad, Jan Wit en Willem
Barnard. Maar daarnaast zijn er zoveel
andere, mooie liederen waaruit geput
kan worden.
In de aanloop van de Stille week ervaart
ze de traditie van de gemeente heel
duidelijk. Er is in Luthers Ede een
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Gedragen door liturgie

gemeenten geldt, staat ook onze kerk
in hartje stad, Langestraat 61. In
voorreformatorische tijden heette zij
de Heilige Geest-kapel, een naam die
ook nu nog wel eens opduikt. Het
straatje achter onze kerk heet: ‘Achter
de Heilige Geest’. Daar hebben we de
eerste en de derde zondag van de maand
dienst, en natuurlijk op de feestdagen.

In januari is er een zeer goed bezochte
gemeenteavond gehouden waarbij
gesproken werd over verschillende
Bijbelvertalingen. Van Zanden was
zelf de aanleiding voor dit onderwerp,
omdat ze verschillende vertalingen
gebruikt in de dienst. Dat was een
aantal gemeenteleden opgevallen.
Een van de teksten die avond was
uit Genesis 1, waarbij gebruik werd
gemaakt van de Statenvertaling,
NBG, NBV, Naardense Bijbel, Willibrord
vertaling en de Lutherse vertaling.
Door het gebruik van zoveel vertalingen
kwamen de verschillen in de tekst
goed naar voren. Een week later werd
Genesis 1 gelezen in de dienst, en
kwamen er veel reacties van gemeenteleden. Men had nu heel anders naar
de tekst geluisterd, omdat men er al
mee bezig was geweest.
Haar kennismaking met de gemeenteleden is nog in volle gang. Dit eerste
jaar wil Lieke van Zanden vooral
gebruiken om de gemeente goed te
leren kennen. Ze vindt het belangrijk
om de mensen thuis op te zoeken, en
ook op die manier kennis te maken.
Verder kijkt ze nu vooral naar wat er
al is binnen de gemeente, beleeft dat
mee en voegt zich in. Heel veel dingen
zijn nieuw voor haar. Ze concentreert
zich op dit moment voornamelijk op
de diensten en de kennismaking met
de gemeenteleden en heeft het heel
erg naar haar zin.
Ingeborg Kriegsman
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Hoe komt u in de
Lutherse kerk terecht?
Ik heb me altijd bewogen in de
oecumenisch-protestantse traditie en
was betrokken bij liturgische gemeentes
in Didam, de Oude Kerk van Amsterdam
en dus de kerk van Rozendaal. Als
theologiestudent in Amsterdam namen
lutherse studenten mij mee in de
Lutherse jongerenmuziekdagen. Ik
studeerde af bij professor Boendermaker.
De gemeente Rozendaal werkt ook
samen met de Lutherse Gemeente
Arnhem. Het voelt voor mij niet als
een grote overstap, hoewel sommige
dingen toch wel nieuw zijn. Het werk
hier geeft me in ieder geval de stimulans
om opnieuw Luther te lezen en dat
vind ik fantastisch. Inspirerend, recht
door zee, vroom en aards.

Hoe ziet die ‘derde weg’ eruit?
Ik werk hier op projectbasis onder de
naam ‘de Amersfoortse Zwaan’, met
als opdracht: pastoraat voor de lutherse
leden en revitalisatie van de lutherse
traditie binnen de Protestantse
Gemeente Amersfoort. Het project is
voor vier jaar gegarandeerd. In die
tijd moet blijken of de lutherse kerk
een plaats verdient in de stad, of de
lutherse ‘kleur’ binnen het mozaïek
van protestants Amersfoort haalbaar
blijkt. Zo niet, dan wordt de lutherse
kerk alsnog verkocht, want daartoe
was in 2010 eigenlijk al besloten.

Dus nog een herkansing?

Het gaat ons zoals veel lutherse
gemeenten die kampen met de kwestie:
fuseren we, dan gaan we ten onder in
het grote geheel, fuseren we niet dan
gaan we eenzaam ten onder. Hier in
Amersfoort zijn we een derde weg
ingeslagen: jawel, toch fuseren, maar
wel zichtbaar zijn in onze eigenheid,
gewoon onze eigen lutherse kerk waar
we al eeuwen in huizen.
Zoals dat voor bijna alle luthers

Er is organisatorisch, pastoraal en
liturgisch een inhaalslag nodig. Maar
ik heb er zin in en we zetten alle zeilen
bij! Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort die er
veel aan gelegen is dat eigen lutherse
geluid te bewaren. Dat mag wel eens
gezegd worden, ook in den lande, dat
in ons geval de fusiepartners zeer loyaal
zijn en onze kleine gemeente op alle
mogelijke manieren – ook financieel
en praktisch – ondersteunen.
Van ons wordt verwacht dat wij
Amersfoort-breed meedoen in het
Vorming- en Toerustingwerk. Om een
voorbeeld te noemen: we geven een
avond over de lutherse liederen van
dat nieuwe Liedboek. Elke zaterdag-

elkkwartaal

maart 2013

Wat wordt bedoeld met
‘pioniersplek’?

middag is de kerk open. Mensen kunnen rondkijken en een kaarsje komen
aansteken. Bij de kaarsen hangt een
prachtige zeefdruk die de kunstenaar
ons schonk als haar bijdrage aan de
opbouw van de gemeente. Uit de
serie Exodus, getiteld: ‘Doortocht,
stapstenen naar de overkant’.
Klaas Touwen
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Godschrift

I

n de Kerstnacht is een nieuw
theologisch tijdschrift gelanceerd.
Het is niet te koop, het verschijnt
niet in druk, maar is – vrij toegankelijk
– te raadplegen als website:
www.godschrift.nl
Het initiatief komt voort uit de kring
van auteurs van Skandalon, een uitgeverij die zijn naam (‘schandaal’,
‘aanstoot’, ‘struikelblok’) eer aandoet.
Een voorbeeld van hun publicaties:
‘De macht van de taal vraagt taal als
tegengif’ door Theo van Willigenburg.

De macht van de taal vraagt
taal als tegengif
Woorden hebben macht, nog steeds.
Wie denkt dat het geschreven en
gesproken woord er niet meer toe
doet in een tijd waarin het bewegende
beeld en de vluchtige boodschap
domineren, vergist zich. Politici weten
met een enkel woord een complete
boodschap te verkondigen (‘Jaloeziebelasting’, ‘Villasubsidie’). De YouTubejongeren van nu zijn dol op cabaretiers
en stand-up comedians die in twee
zinnen een hele wereld weten neer te
zetten. En zelfs managementtheorieën
die slechts de diepgang hebben van
een bierviltje, weten door de introductie
van magische woorden een grote
invloed uit te oefenen (‘valorisatie’,
out-of-the box denken).
De taal die we horen en die we zelf
spreken vormt ons denken en de
wijze waarop we tegen de wereld
aankijken. Zelfs zoiets onschuldigs
als het geslacht van zelfstandige
naamwoorden (mannelijk, vrouwelijk
of onzijdig) bepaalt in belangrijke
mate de associaties die we bij een
begrip hebben. Duitstaligen beschrijven
bruggen (die Brücke, vrouwelijk) als
elegant, fragiel, mooi, smal en ‘openinggevend’, terwijl Spaanstaligen een
brug (el puente, mannelijk) eerder
associëren met groot, gevaarlijk,
sterk, stevig en boven ons uittorenend.
Een sleutel (la llava, vrouwelijk) is
voor Spaanstaligen vooral goudkleurig,
klein, kunstig, lieflijk en glanzend
terwijl Duitstaligen (der Schlüssel,
mannelijk) eerder denken aan hard,
zwaar, ijzer, puntig en nuttig. Die
elkkwartaal

Honderd jaar Insinger Stichting
associaties hebben niets te maken
met het object zelf, maar met de taal
waarin we over dat object spreken.
Nog een voorbeeld: in tegenstelling
tot wat lang is gedacht worden kleuren
niet in alle talen op dezelfde wijze
onderscheiden en benoemd. Voor
Japanners is groen een variant van
blauw – ze spreken over ‘blauwe
appels’. Dat heeft direct invloed op de
culturele betekenis van kleurtermen.
Wij onderscheiden rood van roze
(vrouwelijk, homoseksueel). In het
Russisch en het Hebreeuws bestaat
geen aparte term voor roze, maar
krijgen blauw en lichtblauw wel verschillende woorden, waarbij lichtblauw
wordt geassocieerd met vrouwelijk
– het Russische woord voor lichtblauw
is daarom slang voor ‘homoseksueel’.

Gif
Woorden kunnen werken als gif.
‘Tuigdorp’ was het woord van het jaar
2011. Het past in het rijtje ‘kopvod’,
‘straatterrorist’, ‘Islamitisch varken’
en ‘Beest van Tallin’. Woorden die we
eerst wat ongemakkelijk wegslikken
en die na een tijdje hun ziekmakende
werking doen. Het zijn termen die
afkeer oproepen. Ze zorgen dat we
anders gaan voelen, dat we gaan
walgen. Niet voor niets worden
slachtoffers van genocide eerst jarenlang verdierlijkt als kakkerlakken,
ratten en andere ‘onderkruipsels’.
Woorden die weerzin opwekken
maken mensen tot besmettelijke diersoorten die uitgeroeid mogen worden.
De macht die taal kan uitoefenen
vraagt om taal als tegengif. Dat is de
functie van proza en poëzie en van
de Schone Kunsten in het algemeen.
Managers-balkenbrij kan alleen
bestreden worden door de profetische
helderheid van een essayist. Liefdesliederen ontgiften walgtaal. Poëzie
verzet zich tegen ‘realistische analyses’.
Alleen wonderwoorden helpen soms
nog tegenover politieke waanzin.
In de Bijbelse traditie, de traditie van
losers die zich bewust zijn dat ze zich
altijd weer dreigen vast te klampen
aan machten die een ‘oplossing’ beloven,
speelt de taal, het spreken, het woord
een centrale rol. Bevrijding in de
maart 2013
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Bijbel betekent vooral weten waarop
je niet moet bouwen, het is ontmaskering en onthulling van de krachten
en vanzelfsprekendheden die ons
beheersen. Vanaf de tweede eeuw voor
Christus culmineert dit tegendraadse
denken in een Messiasverwachting,
waarbij de Messiasfiguur voor ons
strijdt met ‘de adem van zijn lippen
en het zwaard van zijn spreken’. De
Messias zoals de evangeliën hem portretteren is een exorcist, een geestesdrijver, een bestrijder van de onderdrukkende dogma’s van zijn tijd
(ziek? eigen schuld! arm? dan ook
kansloos!). Hij opent mensen de ogen
en de oren. Zijn optreden belichaamt
een radicale wijze van tegendenken.
Hij strijdt met het woord, met het
charisma van zijn verhalen en spreuken
en met de vlijmscherpe kracht van
zijn parabels.
Zijn leerlingen, die van ‘De Weg’,
worden ondergedompeld in een geestesadem die hen ‘nieuwe talen’ doet
spreken. Ze krijgen de gave van de
tegenspraak. Nieuwe woorden, andere
wendingen. Godengefluister. Goud
ingezet tegen modder.

et begon in 1913 met twee
ongetrouwde zusters en een
broer die kinderloos stierf. De
zusters waren godsvruchtige Lutheranen
en hadden tijdens hun leven royaal
gedoneerd aan de Lutherse gemeente
waar ze deel van uit maakten. De
volgende stap in hun vrijgevigheid
was het in het leven roepen van de
Insinger Stichting, waarin ze het
overgrote deel van hun vermogen
onderbrachten. Doelstelling van de
stichting is tot op de dag van vandaag:
het steunen van protestantse kerken,
verenigingen en stichtingen met een
duidelijke voorkeur voor kerkelijke en
pastorale projecten. Projecten in
Nederland en in de nu inmiddels
voormalige Nederlandse koloniën.

ans Jansen vierde eind vorig
jaar zijn 40-jarige jubileum als
kerkmusicus in de Kloosterkerk
in Den Haag met een bijzonder concert. Aan dit concert werkten de
vocale ensembles van Hans Jansen
mee: Haags Kleinkoor, Kamerkoor
Musica Sacra, Luthers Projectkoor,
Haags Kerkmuziek Ensemble, Schola
Cantorum Gregoriana, en bovendien

een solistenkwartet en een instrumentaal
ensemble. Ze speelden werken van
onder meer Heinrich Schütz, Johann
Sebastian Bach en van de jubilaris zelf.
Hans Jansen componeerde speciaal
voor deze gelegenheid muziek bij de
Ringparabel uit ‘Nathan der Weise’
van Gotthold Ephraim Lessing.
Bovendien werd het boek ‘De kerkmuziek in Duitsland in het begin van

de 20ste eeuw’ gepresenteerd, een
verzameling artikelen die Hans Jansen
de laatste tien jaar heeft geschreven
over de kerkmuziekrenaissance in
Duitsland en haar invloed op de
Nederlandse kerkmuziek.
De jubilaris werd ook nog eens
koninklijk onderscheiden.
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Vele instellingen hebben gedurende
de afgelopen eeuw ondersteuning in
hun werk ondervonden van onze
stichting en wij zijn dankbaar dat
wij dit hebben kunnen doen.
Daarnaast hopen wij dit nog in
lengte van dagen tot de jongste dag
te kunnen volhouden.

Viering
Daar het nu honderd jaar geleden is
dat de stichting werd opgericht wil
het bestuur van de Insinger Stichting
dit heuglijke feit samen met u vieren
met een dankdienst op 20 april 2013.
Voor deze dankviering ontvangen wij
u gaarne tussen 12.15 en 12.45 uur
in het kerkgebouw ‘Oude Lutherse
Kerk aan het Spui’, Singel 411/hoek

40-jarig jubileum
kerkmusicus Hans Jansen
H

Spui, 1012 WN Amsterdam die om
13.00 uur zal beginnen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met
een receptie die omstreeks 16.00 uur
eindigt.
Tijdens deze dankdienst onder leiding
van Andreas Wöhle zullen muzikale
uitingen van het Luthers Bach Ensemble
uit Groningen en van het koor NewCityVoices uit Amsterdam Zuidoost
ten gehore gebracht worden, terwijl
ook het orgel tijdens de dienst
bespeeld wordt.

Horst Oosterveer,
Voorzitter jubileum commissie 100
jaar Insinger Stichting

kwartjes
Op kamp met SVK
voor een onvergetelijke week!

Z

e worden niet als ‘Luthers’ herkend. Soms sturen kerkenraden
de post zelfs terug. Maar ze
komen voort uit de Nederlandse
Lutherse Jeugd Bond, staan in het
Luthers Dagboek, vergaderen op het
Landelijk Dienstencentrum en worden
gesteund door luthers geld. Het aantal
lutheranen in bestuur en leiding is de
laatste jaren alleen maar toegenomen.
‘Erg leuk en gezellig. Volgend jaar
zeker weer.’ Een quote van een van de
deelnemers aan het actiefkamp van
Stichting Vakantie Kampen. De SVK
organiseert kampen voor kinderen en
tieners tussen de zeven en zeventien
jaar. Met ondermeer vier tentenkampen
in de bossen bij kasteel Hoekelum in
Ede. Deze kampen zijn opgedeeld in
vier leeftijdscategorieën, zodat de
kinderen altijd met leeftijdsgenootjes
optrekken. Ze doen avontuurlijke
bosspelen, gaan zwemmen en chillen
’s avonds rond het kampvuur.
Voor 12-14 jarigen is er een actiefkamp

in de omgeving van Ommen. Met dus
actieve activiteiten als kanoën, vlotten
bouwen, naar het adventure-park en
uiteraard ontbreekt een militaire
dropping niet! Kortom: een perfect
kamp voor sportievelingen.
De 14 tot 17 jarigen gaan nog een
stapje verder, zij kunnen op Actief
Xtreme, elk jaar vanaf een andere
locatie. De week bestaat uit een
kanotocht, een meerdaagse bivaktocht
en van te voren weet je nooit waar je
zal slapen, hoe lang je loopt en wat
je zal eten. Dat hangt allemaal af van
de avontuurlijkheid en het doorzettingsvermogen van de groep.
Voor 14 tot 17 jarigen organiseert SVK
zeilzwerftochten in Friesland. Na een
dag zeilen strijkt de groep neer op
een mooie plek om de nacht door te
brengen. Dat kan op een onbewoond
eiland met een kampvuurtje zijn,
maar ook in een haven waar ze ’s
avonds de stad in kunnen.
Het bestuur en de hoofdleiding stellen

de leidingteams zorgvuldig samen. Ze
kunnen tegen een stootje. De leiding
bestaat uit jonge enthousiaste vrijwilligers, die veelal zelf vroeger deelnemer
zijn geweest. Een belangrijk oogmerk
van SVK is dat de deelnemers uit alle
hoeken en gaten van de samenleving
komen. Een goede mix, met ook kinderen en jongeren in minder fortuinlijke
omstandigheden, die met bijvoorbeeld
een subsidie van de Stichting Leergeld
een onvergetelijke vakantie kunnen
genieten.
Zin om een week op kamp te gaan of
om leiding te zijn? Meld je dan nu aan!

www.svk.nl
Klaas Touwen

Stap in de stilte
V

an 4 tot 12 augustus stappen
studenten die deelnemen aan
‘Kloosterkamp 2013’ een week
de stilte in, een Seekercity Event en
project van het Arnhems Studenten
Pastoraat (ASP). ELK had een gesprek
met Didi de Mildt, studentenpastor en
diaken van de Lutherse gemeente
Arnhem.
‘Een poosje leven in het ritme en de
stilte van een kloosterbestaan kan
van invloed zijn op de manier waarop
je in het leven staat. Het ASP heeft
het plan opgevat om studenten een

week lang bijeen te brengen als oecumenische kloostergemeenschap. Het
thema van deze week zal zijn: ‘Stap
in de Stilte’.
Dit ‘klooster in het veld’ zal in korte
tijd een eigen gemeenschap vormen,
die elke dag volgens de kloosteruren
leeft. De deelnemers verblijven elk in
een eigen tent, de kerk van de protestantse gemeente Schaarsbergen vormt
de kapel van het klooster.
De leiding van het kloosterkamp
bestaat uit enkele twintigers en dertigers.
De deelnemers zijn studenten tussen
17 en 29 jaar oud. Als studentenpastor

zal ik permanent aanwezig zijn en
wordt bijgestaan door ds. Wilma van
Hartogsveld, de protestantse predikant
van Schaarsbergen.

Schaarsbergen, 4 t/m 11 augustus 2013. Kosten 225 euro. Ga voor
meer informatie naar www.arnhemstudentpoint.nl; www.seekercity.nl
of mail aan info@arnhemstudentpoint.nl
elkkwartaal
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Voor de hoofdvieringen worden
voorgangers van verschillende denominaties aangezocht. Met het oog op
de bezinningsuren in de middag nodigen
wij mensen uit die met passie in hun
beroepsleven staan. De gebedsuren
(bijvoorbeeld lauden en vespers) verzorg
ik met één of meer collega’s.
Zondagmiddag komen de deelnemers
aan, gaan hun persoonlijk meditatiebankje in elkaar zetten en maken
kennis met de anderen die een stap in

de stilte zetten. Ze worden voorbereid
op een week kloosterleven. Zondagavond gaat het kloosterleven dan
echt van start: stilte, iedere ochtend
lauden om 6:00 uur gevolgd door
stilte meditatie, en elke avond vespers
en completen waarna de grote stilte
weer ingaat.
Er is plaats voor werken en ontspanning.
Er worden in de werktijd klussen op
het terrein gedaan zoals houthakken
of grasmaaien, maar ook keukendienst

of zangoefening in de schola, het
kloosterkoor.
De week eindigt met een feestmaal en
een kerkdienst samen met de Protestantse Gemeente Schaarsbergen. Daarna
stappen de deelnemers de wereld
weer in, met stilte in hun bagage.’

Klaas Touwen

Officiële mededelingen;
van het Interim-Bestuur
Verkiezingen voor de
evangelisch-lutherse
synode 2013-2017
Wanneer u dit artikel leest zijn de
verkiezingen reeds achter de rug. Het
is in zekere zin een terugblik maar
tevens een vervolg op het uitvoerige
artikel over de verkiezingen dat het
interim- bestuur in het decembernummer 2012 van ELKkwartaal heeft
geschreven. Daarin werd aangekondigd
dat de evangelisch-lutherse leden van
de Protestantse Kerk in Nederland
tussen 3 januari en 19 januari 2013
schriftelijk hun stem konden uitbrengen.
In de voorbereidingen daartoe zijn
onvoorziene vertragingen opgetreden
bij het samenstellen van de kieslijsten.
Die hebben ertoe geleid dat het interimbestuur in zijn vergadering op 13
december 2012 heeft besloten om de
verkiezingen enige tijd uit te stellen.
In de maandelijkse nieuwsbrief van
medio december heeft het interimbestuur dit aan de kerkenraden
meegedeeld, met het verzoek om de
gemeenteleden van het uitstel op de
hoogte te stellen. In januari 2013
konden de voorbereidingen worden
afgerond en kon een nieuw tijdpad voor
de verkiezingen worden vastgesteld.
De nieuwe verkiezingsperiode loopt van
donderdag 21 februari 2013 tot en met
donderdag 14 maart 2013. Dit houdt
in grote lijnen in dat de stemgerechtigden op 20 februari de kieslijsten met
bijbehorende papieren zullen ontvangen
en dat de retourenveloppe met het
ingevulde stembiljet uiterlijk op 12
maart moet worden gepost. Na de
elkkwartaal

tellingen en afhandeling van een groot
aantal administratieve handelingen
zal het interim-bestuur uiterlijk op 15
april 2013 de definitieve samenstelling
van de nieuwe synode bekendmaken.
Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat
ondanks de opgetreden vertraging de
nieuwe synode op 31 mei zal worden
geïnstalleerd.
Na de verkiezingen zal de nieuwe
verkiezingsregeling en de gevolgde
verkiezingsprocedure door het interimbestuur worden geëvalueerd.

Huishoudelijke regeling
Bij besluit van 17 december 2011 heeft
de evangelisch-lutherse synode zichzelf
op non-actief gesteld en aan het interimbestuur een aantal taken overgedragen,
waaronder het vaststellen van een
nieuwe, aan de huidige kerkorde
aangepaste, huishoudelijke regeling.
Deze aanpassing is nodig omdat
sinds 2004 de taak van de evangelisch
lutherse synode veel beperkter is
geworden. Zij heeft immers geen kerk
meer te besturen. Die taak is overgedragen aan de generale synode van
de Protestants Kerk.
Het interim-bestuur heeft inmiddels
de tekst van de nieuwe huishoudelijke
regeling vastgesteld. Daaraan voorafgaand zijn verschillende concepten
besproken en aan de afdeling Juridische
Zaken van de dienstenorganisatie van
de PKN voorgelegd.
De huishoudelijke regeling geeft structuur aan de uitvoering van de taken,
zoals in de kerkorde en ordinanties
opgedragen aan de evangelisch-lutherse
maart 2013

synode binnen de Protestantse Kerk.
De huishoudelijke regeling regelt
o.a.de taakverdeling tussen de synode
en de synodale commissie (het moderamen), de vergaderorde, en de rol
van adviseurs.
De hoofdtaken van de evangelischlutherse synode zijn het zorg dragen
voor het bewaren en aan de gehele
kerk dienstbaar maken van de
lutherse traditie en het geven van
leiding aan het leven en werken van
de evangelisch-lutherse gemeenten
tezamen.
Daarnaast heeft de evangelisch-lutherse
synode een aantal uitvoerende taken,
zoals het onderhouden van de relatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
met de Lutherse Wereld Federatie, het
onderhouden van contacten met de
Protestantse Theologische Universiteit
en met evangelisch- lutherse instellingen.
Verder heeft de evangelisch-lutherse
synode ook een aantal adviestaken
ten behoeve van diverse organen van
de Protestantse Kerk.
De evangelisch-lutherse gemeenten
zijn in de eerste plaats gemeenten
van de Protestantse Kerk, maar als
bijvoorbeeld een classis of een ander
orgaan een besluit moet nemen waar
een evangelisch- lutherse gemeente
bij is betrokken, wordt de evangelischlutherse synode geraadpleegd. Dat
zelfde geldt voor de positie van de
predikanten in evangelisch-lutherse
gemeenten.
Marius Wessel, voorzitter InterimBestuur evangelisch-lutherse synode
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400 jaar Evangelisch-Lutherse
Gemeente Utrecht, programma
Viering dinsdag 14 mei ‘s avonds in de kerk met:
- de presentatie van een boek over geschiedenis en heden
van onze gemeente
- orgel- en luitmuziek
- een korte lezing van prof. M. Matthias
- voorzang en samenzang van lutherse gezangen uit
1613,1713,1813, 1913, 2013
- presentatie Lutherse Stadswandeling,
- een borrel na
Pinksteren 2013:
- een met bloemen versierde kerk
- eredienst met blazers van het ‘Amsterdam Brass Quintet’,
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken en cantorij

-onthulling van het moderne kunstwerk, thema Pinksteren, dat ter gelegenheid van dit jubileum ontworpen
is; geschonken door de gemeenteleden
- blazersquintet op de brug Oudegracht/Hamburgerstraat
met 17e eeuwse dansmuziek
- lunch in de Abraham Dolehof achter de kerk
- Theaterstuk over Luther in het heden
- taartbuffet toe
Dinsdag 21 mei
-Theaterstuk ‘Hier sta ik – dansen en vechten met
Maarten Luther’ van Kees van der Zwaard, uitgevoerd
voor de stad en wie wil komen.

HIER STA IK
theatervoorstelling over Maarten Luther
‘Hier sta ik – dansen en vechten
met Maarten Luther.’ Onder deze
titel maakt theoloog en theatermaker
Kees van der Zwaard een nieuwe
voorstelling. Deze muzikale monoloog
gaat met Pinksteren 2013 in première.
De voorstelling is te boeken door
gemeenten. Belangstellenden kunnen

M

aarten krijgt een brief van
zijn jeugdvriend Olaf: ‘Als je
dit leest, ben ik er niet meer.’
In de brief doet Olaf een verzoek aan
Maarten om tijdens de begrafenisplechtigheid te spreken. ‘Je zult wel
verbaasd zijn dat ik je dit vraag, maar
jij bent de enige die ik ken die iets met
God heeft. Of hoor je niet meer bij die
club?’ De herinnering aan zijn verloren
vriendschap met Olaf brengt Maarten
op het punt, dat hij zich moet uitspreken:
‘Waar sta ik?’
Maarten heeft een fascinatie voor zijn
naamgenoot Maarten Luther. Bij zijn
zoektocht naar een antwoord op de
vraag ‘Waar sta ik?’ legt Maarten de
spannende en soms wonderlijke
gedachtewereld van Luther naast
onze eigentijdse cultuur en zijn eigen
persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat
een monoloog over vriendschap en
verraad, God en het geweten, de duivel

en de vrije wil – voortgedreven door
het verlangen naar wat ooit genade
werd genoemd.
De muziek – gecomponeerd en gearrangeerd door Hans Hasebos – in
deze muzikale monoloog loopt van
psalm naar gezang, langs Bach via
een ballade tot popsong. Het instrument
is een combinatie van traditie en
moderniteit: een computergestuurd
draaiorgel dat speelt ergens tussen
kerk en straat.
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Gratis presentatievoorstelling, subsidie
Kees van der Zwaard maakt deze
voorstelling ter gelegenheid van het
400-jarig bestaan van de EvangelischLutherse Gemeente in Utrecht. De
première is op 21 mei (zie programma
ELG Utrecht). Op woensdag 22 mei
2013 speelt hij voor gemeenten die
belangstelling hebben deze voorstelling
naar hun eigen gemeente te halen een
gratis presentatievoorstelling in de
Evangelisch-Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht. Aanvang: 20.00
uur. Belangstellenden gelieven zich
aan te melden via info@keesvanderzwaard.nl. (tel. 0345-533381)
Gemeenten die ’Hier sta ik’ boeken,
kunnen € 500,- subsidie ontvangen.
Voorwaarde is dat er een missionair
evenement van wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de voorstelling breed
bekend te maken in dorp of stad en
actief te werven voor het bijwonen
van de voorstelling. Voor de publiciteit
worden persbericht, persfoto, flyers en
posters beschikbaar gesteld. Informatie
en het aanvraagformulier zijn te vinden
op www.pkn.nl/missionair > werk >
ondersteuning > subsidie, of te verkrijgen via Kees van der Zwaard.
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