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Jubileumfeest op Batu
Kerkelijk werker Carola van Zanten
Luthers Brabant garandeert voortbestaan
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Colofon
Elkkwartaal verschijnt vier keer per
jaar en wordt gratis toegezonden aan
degenen, die ingeschreven staan in het
register van evangelisch-lutherse leden
in de Protestantse Kerk in Nederland.
Overname van artikelen is toegestaan,
mits vermeld wordt uit welk nummer
van Elkkwartaal deze afkomstig zijn.
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Ten geleide
Het water op de voorkant van deze
Elkkwartaal is de Zuid-Chinese Zee
voor het authentieke vissershaventje
Pundaquit, horend bij San Antonio
een dorpje van niks op de Fillippijnen.
De naam is een doorn in het oog.
China heeft nogal een zeetje-pik
mentaliteit in de afgelopen tijd. Net
toen ik op de Filippijnen was, brulden
de Chinezen grote taal richting de
Filippijnen, taal die vanuit China al
jaren klinkt aan het adres van landen
op wiens kust de zee beukt.

Kopij volgend nummer

Dit soort bedreigende akkefietjes
onttrekken zich aan het gewone
Nederlandse oog, net als het verhaal
van de rijstboeren om mijn gehuurde
huis heen die wachtten op hemelwater
om hun niet geïrrigeerde rijstvelden te
kunnen inplanten voor die ene oogst
per jaar. Of zoals de vele vrouwen,
mannen en kinderen die hun leven
op straat doorbrengen in de hoop een
pesos te verdienen, die om het hotel in
Manila waar ik vergaderde in groten
getale te vinden waren.

Adreswijzigingen of klachten
over bezorging

In de vergaderingen hoorde ik nog veel
meer: over werknemers die nauwelijks
rechten hebben, over de armoede in

Redactieadres

Mw. Praxedis Bouwman
Ruitenborghstraat 37
7721 BB Dalfsen
praxedisbouwman@praxedisproducties.nl
Inleveren voor 15 september bij
praxedisbouwman@praxedisproducties.nl

Als u lid bent van een evangelischlutherse gemeente: bij uw kerkenraad.
Als u alleen bent ingeschreven in het
landelijke lutherse ledenbestand óf als
u geen lutheraan bent: Abonnementen
administratie Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk in Nederland,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht,
e-mail: abonnementen@pkn.nl,
telefoon (030) 880 1880.

Website

Dit nummer en vorige nummers
Elkkwartaal zijn te raadplegen op
www.pkn.nl. Klik vanaf de homepage in
de oranje balk onderaan via Actueel naar
Abonnementen, dan aan de linkerkant
van de pagina naar Tijdschriften en kies
dan Elkkwartaal. Download daar de
aflevering die u wilt zien.

Productie

Afdeling Communicatie en Fondsenwerving Protestantse Kerk in Nederland.

Grafische verzorging

Ladenius Communicatie (vormgeving),
De Groot Drukkerij (drukwerk).

Bij de voorplaat

Vissershaven van San Antonio, Fillippijnen.
Foto: Praxedis Bouwman

het door conflicten geteisterde eiland
Mindanao, over de beschilderde en
bedichte beker die we kregen uit een
gevangenis voor politieke gevangenen,
over... Ik luisterde naar mensen die
zich, vaak niet zonder gevaar, inzetten
voor de zaak van andere mensen,
gedreven vanuit het geloof in gelijkwaardigheid.
Ik dacht aan de Fillippijnen als
vakantieoord, en hoe bevoorrecht ik
ben om vanuit het bestuurswerk voor
een internationale NGO die werkt
vanuit christelijke principes al die
mensen en al die landen veel dieper
te kunnen leren kennen; omdat we
wereldwijd dezelfde taal spreken van
gelijkheid, van medemenselijkheid.
Dit is het zomernummer van Elkkwartaal, over van alles, over mensen.
Als ze sprekend met anderen delen
over hun eigen werelden heb ik altijd
het gevoel dat de wereld een beetje
beter wordt.
Namens de redactie: een goede zomer
en behouden thuiskomst als u reist!
Praxedis Bouwman
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Meditatie
Luisteren
Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan
Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van
Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met
geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes.
En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren! (Matteüs 11:11-15)

H

Wij kennen Johannes als de doper. Uiteraard kende hij niet
et midden van het jaar – het moment van de langste
onze doop, het Sacrament van de doop – dat is van latere
dag en de kortste nacht. De zomerzonnewende. Je
tijd. Zijn doop was gericht op de eindtijd. De christelijke doop
voelt de onrust in de wereld. Er staat iets nieuws te
is gericht op Christus. Gedoopt zijn in de naam van de Vader
beginnen – de lente is voorbij. Toen zag je vooral de
en de Zoon en de Heilige Geest betekent: christen zijn.
mogelijkheden, nieuwe kansen. Vanaf nu begint de zomer,
Maar de doop houdt iets voorlopigs. Het is nog niet af. Het
de tijd van rijping. Een soort drempelfeest, zou je kunnen
leven mag zich nog ontwikkelen – in het
zeggen. Niet voor niets, dat deze dag
beeld gesproken tussen Sint Jan en Kerst.
Johannes de Doper centraal staat. Sint Jan
Johannes preekt en doopt met veel succes.
nodigt ons uit om even stil te staan bij de
Tegelijk staat hij op de achtergrond –
drempel die wij nu over zijn gegaan.
steeds verder naar achteren verdwijnt hij.
Het feest van Sint Jan is kerkelijk wat
Wij vinden weinig verhalen van hem –
ondergesneeuwd. Geen vrije feestdag meer.
tot wij hem in de gevangenis weer tegenSoms even wat aandacht, als 24 juni
komen. En dan dood.
toevallig op een zondag valt. In oude
Wij zijn eraan gewend om Johannes een
gebruiken kom je Sint Jan nog wel tegen:
voorloper te noemen. Misschien was hij
bijvoorbeeld in het einde van het aspergedat ook wel, moest hij dat ook wel zijn.
seizoen. Ook rabarber wordt vanaf 24
Maar wat hij zei was niet voorlopig.
juni niet meer geoogst – tenminste als je
Scherp en bij de tijd verwoordde hij waar
de traditie nog kent. Zo hebben de planten
het om gaat en gaf een nieuwe richting
tijd om bij te komen. Het oude gebruik
aan de tijd. En Jezus heeft zich door hem
van een Sintjansvuur – misschien bij een
laten dopen. Wie van beiden was groot?
enkeling nog bekend uit de romans van
Wie klein? Onze beelden lopen in elkaar
Astrid Lindgren – is bijna vergeten. Op
over. Ook van Jezus zeggen wij dat hij de
vrije scholen kun je deze traditie nog wel
grootste was, maar hij heeft zichzelf verterugvinden. Het heeft iets bijzonder
nederd. Klein is hij begonnen – in een
inspirerends om juist de kortste nacht
krib. Klein is hij geëindigd – aan het kruis.
met een vuur te markeren. De weken rond
de zomerzonnewende zijn de hoogtijdagen
24 juni is een goed moment om stil te
van het jaar en zelfs op hoge leeftijd kun
staan bij de vraag wie groot of klein zijn.
je op deze dagen steeds weer het midden
Zandstenen beeld van Johannes
Alleen groten zijn in het hemelrijk, maar
van het leven vieren.
de Doper in Amsterdam, hoek
die zijn heel klein – alleen kleinen komen
Sint Jansstraat - Oudezijds
in de hemel, maar die zijn groot.
Toch voert in de christelijke de donkere
Voorburgwal, gemaakt door
Ook over de grootheid van God mogen wij
tijd van het jaar de boventoon voor wat
Koen van Velzen.
vanaf Sint Jan opnieuw nadenken.
betreft de feesten. Misschien omdat wij
Uit de gevangenis stelt Johannes aan Jezus de vraag of hij
vaak vanuit de donkere kant denken? Vanuit zonde en
de messias is of dat wij op een ander moeten wachten.
schuld? Misschien ook wel omdat juist in de donkere
Jezus laat hem zeggen:
jaren bijzonder veel licht en feesten nodig zijn.
Zeg tegen Johannes:
Sint Jan vormt de drempel tussen de lente en de zomer.
Het middelpunt van het jaar, het tegenover van Kerst.
Blinde zien, lammen gaan en aan armen wordt het evangelie
Met alle blijdschap om de natuur en om het leven, om
verkondigd. Wie oren heeft, die hore!
de schepping, is er ook het besef van de donkere kant.
Niet voor niets is de datum van Sint Jan zowel kosmisch
Detlef Bohlken
als zomerzonnewende vastgelegd, maar ook biografisch:
Johannes werd zes maanden voor Jezus geboren. Deze
twee hebben met elkaar te maken.
elkkwartaal
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Synode regelde lutherse zaken
Op 24 mei kwam de lutherse synode voor de vierde keer in haar nieuwe samen
stelling bijeen. Sinds het opgaan van de lutherse onze kerk in de Protestantse Kerk
in Nederland is de lutherse synode aanmerkelijk verkleind, omdat de generale synode
besluit over al het algemene beleid van de kerk en veel zaken die het dagelijks reilen
en zeilen betreffen. De lutherse synode ziet specifiek toe op het bewaken van het
luthers eigene in de kerk. Dat weerspiegelt zich in de agenda die de synode deze
zitting behandelde. Een agenda overigens waar ook de kerkenraden onderwerpen
voor hebben kunnen aandragen.
In de eerste bijeenkomsten van de
nieuwe synode lag de nadruk op kennismaken. Met elkaar (wie zijn we, wat
zijn onze drijfveren), en met de klus
die voor ons ligt. Daarna zijn we gaan
praten over het beleid dat we voor onze
kerk op poten moeten zetten, zodat
het lutherse geluid ook in de toekomst
hoorbaar blijft. In werkgroepen is de
laatste maanden gewerkt aan een
beleidsplan. De eerste opzet daarvan
ligt nu op tafel. Het stuk is opgebouwd
langs vier hoofdthema’s: Theologie en
traditie, de lutherse organisatie binnen
Protestantse Kerk, de grote vragen
van deze tijd, en ondersteuning en
toerusting van gemeenten.
In de najaarszitting worden de stukken
verder uitgewerkt. Daarbij is belangrijk
dat het beleidsplan ook daadwerkelijk
aansluit bij de beleving van de
gemeenten. Wat dat betreft kan al
aangekondigd worden dat de presidente
van de synode, dominee Trinette
Verhoeven, in het najaar alle lutherse
gemeenten (zelfstandige en gefuseerde)
zal bezoeken om kennis te maken en
te bezien op welke wijze ondersteuning
geboden kan worden. Om die reden

zal ook altijd een van de gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk
met die bezoeken meegaan. Om het
een beetje behapbaar te houden zullen
de bezoeken ‘gebundeld’ worden. De
kerkenraden worden hier nog nader
over geïnformeerd.

Katern bij het Liedboek
De synode heeft ook een aantal adviseurs. Markus Matthias, hoogleraar
Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit, was aanwezig
en gaf veel denkvoer mee voor de
verdere uitwerking van het beleidsplan. Ook aanwezig was Gerrit Baas,
adviseur voor Liturgie en Kerkmuziek.
Hij praatte de synodeleden bij over de
actualisering van het luthers katern
bij het liedboek. Dat was een van de
eerste opdrachten die de nieuwe
synode heeft uitgezet. Immers: het
katern van 1973 paste niet meer één
op één bij het nieuwe liedboek. De
aanpassing is bijna klaar, en kan op
korte termijn aan de synodale commissie voorgelegd worden. Natuurlijk
neemt dan het drukken nog enige
tijd, maar in de loop van het jaar

moet het beschikbaar zijn.
Het is overigens een voorlopige versie
van het nieuwe katern. Grootscheepse
veranderingen vinden nu niet plaats.
Mogelijk is de voorbereiding van een
echte vernieuwing een taak voor de
nieuwe Commissie Liturgie en Kerkmuziek die de synode tijdens deze
vergadering benoemde. Anders dan
in het verleden worden commissies
nu benoemd voor de duur van de
synode. Als er nieuwe verkiezingen
komen, worden de commissies automatisch ontbonden. Deze commissie
van theologen en kerkmusici kan de
synode gevraagd en ongevraagd
adviseren, en bevordert de liturgische
en kerkmuzikale scholing binnen
onze kerk. Voorwaar een belangrijke
taak, waarbij de synode de commissie
veel wijsheid en vooral ook veel
enthousiasme toewenst. Wie de leden
van de commissie zijn kunt u lezen
in de officiële mededelingen van de
synode op p. 22-23 van in dit blad.

Vrouwenoverleg
Een andere commissie die van oudsher bestond is het Landelijk Luthers

Synode in vergadering. (Foto: Frank Everaarts)
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Vrouwenoverleg (LLVO). Het is een
adviesorgaan voor alle zaken betreffende ‘vrouw en kerk’, die ons ook
vertegenwoordigde in vrouwenconferenties en bij onder andere de Lutherse
Wereld Federatie. In praktijk was er
al enige jaren een overlap met de
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond
(NLVB), zowel in bemensing als in
taakopvatting. Met wederzijds goedvinden besluit de synode de taken
van de LLVO in de NLVB te integreren,
en de LLVO als commissie op te
heffen. De synode nam met grote
waardering kennis van het jaarverslag
van de NLVB: een vereniging die nog
springlevend is en veel activiteiten
kent.

Zending
Het Nederlands Luthers Genootschap
voor In- en Uitwendige Zending is
misschien niet bij iedereen bekend,
maar één van haar producten is dat
zeker, want zij is verantwoordelijk
voor het jaarlijkse luthers dagboek.
Daarnaast is zij betrokken bij diverse
activiteiten in het buitenland. Haar
jaarverslag wordt op de volgende
zitting behandeld. Wel benoemde de
synode nu twee nieuwe leden in het
bestuur: Praxedis Bouwman en Marcel Oosterveer.

Verslagen en personalia
Daarnaast deed de Synodale Commissie
verslag van haar werkzaamheden aan

de synode, gaf Johanna Wildeman een
verslag namens de lutherse delegatie
in de Generale Synode, werd een
betrekkelijk technische wijziging van
een van de ordinanties (behorende bij
de kerkorde) besproken, en last but not
least is Gabriela Hassink formeel
synodelid geworden, nadat Marianne
van den Berg om privéredenen
afscheid heeft moeten nemen van het
synodewerk. De synode dankte Marianne voor al het werk dat zij in de
loop der jaren heeft verzet.
De volgende synodevergadering zal
plaatsvinden op 8 november 2015.

Frank Everaarts

Samen aftellen naar het Lutherjaar 2017
Met nog vier jaar te gaan tot de internationale Lutherherdenking in 2017 hebben
vier Nederlandse lutherse organisaties besloten voortaan nauw samen te werken.

D

e Nederlandse Lutherse Vrouwen
Bond (NLVB), de Werkgroep
Lutherdecade van de EvangelischLutherse Synode, de Lutherstichting
en de Stichting Lutherse Werkgroep
voor Kerkmuziek zullen in de komende
jaren steeds de keuze van onderwerpen
voor hun activiteiten en de uitwerking
ervan op elkaar afstemmen, uiteraard
met behoud van de eigen specifieke
invalshoek. Tot deze bundeling van
krachten werd besloten na een gesprek
dat werd georganiseerd door de Synodale Commissie van de EvangelischLutherse Synode. Op deze manier

kunnen de activiteiten van de vier
organisaties elkaar aanvullen en versterken en kunnen de Nederlandse
lutheranen en andere belangstellenden
des te beter worden toegerust op weg
naar de Reformatieherdenking in 2017.
Voor wat betreft het geheel van de
Protestantse Kerk in Nederland valt te
melden, dat men daar de thema’s van
de Lutherse Wereldfederatie (LWF) als
leidraad zal nemen voor de landelijke
Reformatieherdenking in 2017, die zal
worden gevierd met een kerkdienst in
de Utrechtse Domkerk. Presidente
Trinette Verhoeven is namens het

Ontmoetingsdag van de NLVB, waar een aantal Surinaamse vrouwen van de
lutherse gemeente Amsterdam Zuid-Oost hun slavernijverhalen vertelden
(150 jaar afschaffing slavernij).
elkkwartaal
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Studiedag met Kathleen Ferrier en
Marlies Schulz in Utrecht.
Lutherse smaldeel van de Protestantse
Kerk betrokken bij de voorbereidingen.

Gesprekstof
De inhoudelijke onderwerpen worden
ontleend aan de jaarthema’s van de
Duitse organisatie van de Lutherdecade
en de theologische brochures van de
Lutherse Wereldfederatie. Belangstellenden kunnen in de eerste plaats
kennis nemen van de thematieken
door deelname aan de verschillende
activiteiten en in de tweede plaats door
het lezen van jaarlijkse brochures.
Daarin worden samenvattingen geboden
van de lezingen die gehouden werden
op de door de NLVB en de Werkgroep
Lutherdecade/Lutherstichting georganiseerde bijeenkomsten. De brochures
zullen ook steeds een aantal gespreksvragen bevatten, met behulp waarvan
5

in de gemeenten gespreksavonden
kunnen worden georganiseerd rond
de thema’s van de Lutherdecade en
de LWF. Er wordt naar gestreefd om
voorafgaand aan Hervormingsdag 2014
de eerste brochure klaar te hebben,
waarin Reformatie en Tolerantie centraal staan. Zowel de NLVB als de
Werkgroep Lutherdecade hielden
daarover in 2013 studiebijeenkomsten.
Daarna volgen brochures over onder
meer de Lutherdecadethema’s ‘Reformatie en politiek’, ‘Beeld en Bijbel’
(2015) en ‘Reformatie en de ene wereld’.
De thema’s van de LWF worden later
bekend gemaakt en er wordt gewerkt
aan vertalingen van de documenten
van de LWF.

Lutherdag 2014
De eerstvolgende bijeenkomst is de
Lutherdag in het kader van de Lutherdecade, die zal worden gehouden in
de Lutherse kerk in Groningen. De
dag wordt georganiseerd samen met
de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Groningen, die tevens gastvrouw is.
U kunt datum en plaats alvast noteren:
zaterdag 25 oktober 2014 in de
Lutherse kerk aan de Haddingestraat 23.

Lutherdag 2014. Klaas Zwanepol leidt groepsgesprekken in.

Programma Lutherdag 25 oktober 2014
10.30 uur:
10.45 uur:
11.00 uur:
11.45 uur:
12.00 uur:
12.45 uur:
14.00 uur:
14.30
15.30
15.45
16.00
17.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Aankomst
Morgengebed
Lezing: Reformatie en Politiek
Pauze
Lezing: ‘er gaat niets boven Groningen...’
Lunch
	Lutherse verbondenheid in Europa en wereldwijd: Informatie
vanuit de Lutherstichting en over de gemeentecontacten.
Workshops
Pauze
Bespreking van de stellingen
Eredienst met viering van het Heilig Avondmaal
Ontmoeting met drankje en hapje.

Meer informatie volgt, maar opgave is al mogelijk via Femke AkerboomBeekman: akerboom_femke@hotmail.com.

Kerkelijk werker Carola van Zanten:

‘ELG Zeist faciliteert kerkelijk werk
als toegevoegde waarde’
Wanneer je als gemeente niet meer beschikt over een eigen predikant en ook te
maken hebt met een teruglopend ledenaantal en een vergrijzende achterban kun je
maar beter roeien met de riemen die je wél hebt. Dat doet de evangelisch-lutherse
gemeente in Zeist, waar een kleine maar kordate kerkenraad zich met verve inzet
voor het pastoraat van de gemeente en voor het bewaren en uitdragen van de
lutherse traditie binnen de andere PKN-gemeenten in Zeist. Vanuit een fraaie en
goed onderhouden eigen lutherse kapel, hier en daar samenwerkend met de andere
PKN-partners én met het verwerven van gestructureerde pastorale ondersteuning.

D

e ELG Zeist is een kleine, hechte
gemeente waar wekelijks de
eredienst wordt gevierd en waar
veel aandacht is voor diaconie en
pastoraat. De gemeente hecht aan het
uitdragen van haar eigen specifieke
6

identiteit, binnen een groep mensen
die van oudsher in deze traditie is
opgegroeid. Het aantrekken van leden
en belangstellenden buiten die eigen
kring, noodzakelijk voor het voortbestaan, is lastiger; afnemende kerkelijke
juni 2014

belangstelling en een vergrijzende
achterban eisen ook hier hun tol.
Voor het zieken- en ouderenbezoek
werkte de gemeente al enige jaren op
freelancebasis met pastoraal werker
Johan Lotterman. Toen bleek dat het
elkkwartaal

gemeente in Zeist
en is vaak verwonderd ‘door de
levensmoed en
de veerkracht
waarmee velen
van hen de dagelijkse realiteit van
het oud-zijn het
hoofd bieden.’ Ook
bij de lutherse
gemeente Zeist is
sprake van een
gemeente ‘op
Carola van Zanten, kerkelijk werker bij de ELG Zeist.
leeftijd’ en die is
(Foto: Alma Evenhuis)
kwetsbaar, zo
realiseert
zij
zich.
‘Niet
alleen letterlijk,
gewenste aantal bezoeken steeds minder
ook
omdat
het
moeilijk
is nieuwe
kon worden gehaald groeide de behoefte
aanwas
te
bereiken
dan
wel
te krijgen.
aan structurele aansturing en begeleiDat de lutheranen hier zo wijdverspreid
ding, ook bij andere kernactiviteiten.
in de regio wonen maakt het er niet
Hiervoor deed de ELG een aanvraag
eenvoudiger op.’
bij de commissie Steunverlening van
de Protestantse Kerk die in 2012
gehonoreerd werd met een garantieMeer leven in huis
subsidie voor een periode van drie jaar.
Namens de ELG Zeist participeert
Zo werd de pastorale ondersteuning
Carola van Zanten in oecumenische
van ELG Zeist uitgebreid naar acht
vieringen van de plaatselijke Raad van
Kerken en ondersteunt zij bijzondere
uur en was de aanstelling van kerkelijk
activiteiten (zoals een adventsmiddag).
werker Carola van Zanten een feit.
Ook organiseert ze nieuwe activiteiten,
zoals de recente workshop ‘huis-paasLevensmoed en veerkracht
kaars maken’- om thuis aan te steken
Carola begon met het organiseren van
bij speciale gelegenheden of een
een gesprekskring, een maandelijkse
moment van bezinning. ‘Dat was een
ontmoetingsochtend in de lutherse
bijzondere middag met ook nog een
kapel met wisselende thema’s zoals
fantastisch creatief resultaat.’ Verder
‘Ontmoeting’ en ‘goed nieuws, slecht
verzorgt ze de redactie van de lutherse
nieuws’ (hoe ga je om met vreugde
bijdrage aan ‘Opgang’, het gezamenlijk
en verdriet). Sinds januari doet ze dit
kerkblad van hervormden, gereforin samenwerking met Het Witte Kerkje,
meerden en lutheranen Zeist. De term
een hervormde wijkgemeente in Zeist.
‘kerkelijk werker’ bevalt haar dan ook
De ochtenden worden goed bezocht
beter dan ‘pastoraal werker’; weliswaar
en gesprekken komen echt op gang.
gaat het grotendeels om het pastoraat,
Op termijn wil ze ook de avonden
maar ‘kerkelijk’ is breder. Bovendien
gebruiken om andere gemeenteleden
is ‘kerkelijk werker’ de officiële term
erbij te betrekken. Samen met collega
binnen de Protestantse Kerk en zijn
Johan Lotterman onderhoudt ze de
de hieraan gekoppelde rechten en
contacten met gemeenteleden. Ze
gaat systematisch op bezoek bij zieken, plichten kerkordelijk vastgelegd. Ze
droomt weleens over een ruimere
ouderen die zelf niet meer naar de
toegankelijkheid in de kapel, ‘waar je
kerk kunnen en gemeenteleden die
zomaar binnen kunt lopen en waar
daarom vragen. Carola beschouwt dit
activiteit is, wat meer leven in huis
als een wezenlijk onderdeel van haar
werk. ‘Ik geniet van de contacten met
zou mooi zijn - maar dat zal voorlopig
deze mensen die hun huis gastvrij
een stille wens blijven’.
openstellen, hun levensverhaal willen
delen en het gesprek aangaan over de
Intens
rol van het geloof in hun leven.’ In
Carola van Zanten deed ervaring op in
gesprek blijven met elkaar ziet ze als
het kerkelijk werk bij de Protestantse
een voorwaarde om als gemeente
Gemeente Veenendaal, waar ze nog
verder te kunnen. Ze werkt ook in het
regelmatig als gastvoorganger terugouderenpastoraat bij de Thomaswijkkeert. Ze is niet kerkelijk betrokken
elkkwartaal
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opgevoed en juist dat droeg bij aan
haar persoonlijke religieuze ontwikkeling. Rond haar zestiende ging ze
met vriendinnen mee naar de kerk.
‘Waar veel mensen zich op die leeftijd
afkeren van de kerk, trok ik er juist
naar toe.’ Het was het begin van een
lange zoektocht. Tijdens haar huwelijk
werd kerkelijk leven steeds meer
onderdeel van het dagelijks bestaan.
Ze participeerde via de kindernevendienst, als diaken, later ouderling en
volgde een cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden, gevolgd
door de opleiding HBO-theologie
waarin het praktijkgerichte haar meteen aansprak. Aanvankelijk werkte ze
in het bedrijfsleven, maar de overstap
naar het kerkelijk werk past haar als
een jas. Bij de lutheranen wordt ze
intens geraakt door de vieringen.
‘Kerkelijk werkers zijn vaak praktisch
ingesteld en dat is in goed evenwicht
met het meer analytische van predikanten. Het is mooi om via omwegen
op je plek te komen, want zo voelt
het; ik vind dit werk geweldig om te
doen en zou niet anders meer willen.’
Daar waar weinig geld is, wordt
natuurlijk bezuinigd op ‘extra’ posten.
Carola is blij dat de ELG Zeist haar niet
als zodanig becijfert, maar juist inzet
op het (voorlopig) behoud van deze
functie. Haar contract werd onlangs
verlengd tot 2016. ‘Heel fijn’, vindt ze
dat, ‘het bevordert de continuïteit en dat
is nodig als je echt wat wilt opbouwen.
Mensen willen niet steeds een ander
gezicht zien.’ En na 2016? ‘Dan zien
we verder.’
Alma Evenhuis

Interieur Lutherkapel Zeist.
(Foto: Geert Procee)
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Luthers Brabant: een stevige
lutherse conglomeratie
Vier Brabantse lutherse gemeenten hebben alle zeilen bijgezet in het bereiken van
optimale samenwerkingsvormen met behoud van de lutherse identiteit en garantie
op voortbestaan.

N

a jarenlange processen van
bespreking, onderhandeling,
afketsing én overeenstemming
bereikten de ELG’s Breda, Eindhoven,
Bergen op Zoom en Heusden een voor
ieder bevredigend resultaat. De ELG
Breda fuseerde met de Protestantse
Gemeente Breda; de andere drie fuseerden met elkaar in Luthers Brabant.

tussen de ELG en de protestantse wijk
gemeente liepen op niets uit.
De besprekingen van de ELG met de
Protestantse Gemeente in Bergen op
Zoom verliepen moeizaam en mislukten
na diverse hervattingen definitief omdat
geen overeenstemming werd bereikt
met de grote kerkenraad.

Wat vooraf ging
Dat de vier ELG’s in Brabant niet (veel)
langer zelfstandig konden blijven
bestaan was een gegeven. Om het
lutherse hoofd boven water te houden,
werden mogelijkheden tot vormen van
samengaan met andere PKN-partners
onderzocht.
In Breda resulteerden besprekingen van
de ELG met de protestantse gemeente
uiteindelijk succesvol in een fusie (2013),
met bevredigend wederzijds voordeel.
Eindhoven was er qua ledental (220) het
best aan toe, maar het eigen vermogen
was zorgelijk; eerdere gesprekken
8
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In Heusden ging het al niet veel beter:
na een jarenlange periode van
besprekingen met de Gereformeerde
Kerk van Heusden haakte deze laatste
uiteindelijk af.
Nu was er een probleem: mede door
het mislukken van beoogde fusies
dreigden de ELG’s Bergen op Zoom
en Heusden hun bestaansrecht in de
Protestantse Kerk te verliezen, met
als gevolg dat de betrokken classis
die gemeenten dan zelf ‘ergens’ zou
onderbrengen. Voor Heusden helemaal
een schrikbeeld want de ELG zou dan
worden ingedeeld bij een classis met
hoofdzakelijk gemeenten van gereformeerde bondssignatuur. Dat ging
ook de synode te ver en het toenmalige
interim-bestuur verzocht adviseur Hans
Bas Val mogelijkheden te onderzoeken
tot een samenvoegen van de bestaande
ELG’s Bergen op Zoom, Eindhoven en
Heusden en indien gunstig het proces
in gang te zetten. Dat was najaar 2012.
elkkwartaal

Al tijdens de eerste bijeenkomst met
afvaardigingen van de drie kerkenraden
waren de reacties overheersend positief.
Hans Bas Val, gepokt en gemazeld op
dit gebied, was bijna verbaasd over de
enthousiaste toon van het eerste uur.
‘Van meet af aan verliep het soepel.
Er was zo’n overtuigende bereidheid
hier samen in te stappen, wellicht
ook omdat het nu er op of eronder
was. Dat maakte ook dat we snel
doorkonden.’ En snel ging het. Meteen
na die verkenningsbijeenkomst werden
de respectievelijke gemeenteleden
geïnformeerd en naar hun mening
gevraagd over een mogelijk luthers
samenvoegen; ook hieruit volgde
algehele instemming. Toen was er
werk aan de winkel; daarvoor werden
zes comités geformeerd, elk belast met
specifieke taken ter voorbereiding en
uitvoering met inachtneming dat elke
‘kern’ de eigen, lokale kerkelijke activiteiten kon voortzetten. Ondersteund
door de adviseurs Hans Bas Val (algemene zaken) en Taco Seinstra (juridische zaken) werd het hele formele
traject doorlopen. Toen de betrokken
classes werden geïnformeerd over ‘het
voornemen tot’ achtten die de beoogde
startdatum van 1 januari 2014 onhaalbaar. Maar de kwartiermakers van
‘luthers Brabant i.o.’ waren niet voor
een kleintje vervaard en pakten dóór.
Er werd een voorlopige kerkenraad
geformeerd, aan wie de werkgroepen
rapporteerden, een gedetailleerd
beleidsplan geschreven en een financieel onderbouwing opgesteld. Vijf
vergaderingen later waren alle stukken
voor de samenvoeging klaar, ‘dat
waren er veertig, inclusief de akte +
tien bijlagen’ aldus secretaris Tom
Tempelaar en was er toestemming
van álle betrokken classes, waarop de
afspraak met de notaris volgde.
Dat was november 2013.

Vijf classes en één fusie
De drie ledenbestanden zijn samengevoegd en worden centraal beheerd.
Maar hoe klein Nederland ook is, de
regionale grenzen zijn bepalend. Als
luthers Brabants grondgebied gelden
de grondgebieden van de drie voormalige ELG’s. Zo waren bij de vorming
van ‘Luthers Brabant’ al drie classes
betrokken die moesten instemmen met
het voorgenomen samengaan. Met
goedvinden van de classes HeusdenAlmkerk en West-Brabant wordt de
elkkwartaal

nieuwe gemeente luthers Brabant
ondergebracht bij de classis Peel en
Kemperland, omdat het grootste
ledenaantal zich in Eindhoven bevindt.
Aanvankelijk was er classicale scepsis
over de te halen streefdatum, ‘immers,
het betrof drie gemeenten, verdeeld
over drie verschillende classes’, zegt
Tom Tempelaar. ‘En toen de Zeeuwse
gebieden van Bergen op Zoom aan de
ELG Zierikzee werden overgedragen,
kwam een vierde classis in zicht.’ Ook
bleek er wat aan de hand met de
zogenaamde buitengebieden van Den
Bosch, waar zo’n 145 lutheranen (met
onbekende status) niet geregistreerd
staan. Tempelaar: ‘Die zijn dus kwijt.
Daarom is met de protestantse
gemeenten overeengekomen om de
adressen in de lutherse buitengebieden
over te nemen. Dat moet weer met
instemming van de (vijfde) classis.’
Zo heeft luthers Brabant ook nog een
primeur, want niet eerder waren vijf
classes betrokken bij een fusie/samenvoeging binnen de Protestantse Kerk.

verwante geloofsgemeenschappen en
in oecumenisch overleg en activiteit.
Ook blijven de drie kernen publiceren
via de eigen regionale en lokale communicatiekanalen. De gezamenlijke
website www.luthersbrabant.nl is net
in de lucht.
De kerkschatten van Bergen op Zoom,
waaronder het Rogierorgel, zijn ondergebracht in de rooms-katholieke Gertrudiskerk, waar avondmaalstel en
zilver in vitrines die gemaakt zijn uit
banken van de lutherse kerk. Het
kerkzilver en de historische bijbels
van Eindhoven en Heusden blijven
op locatie omdat ze een rol spelen in
het lokale liturgische kerkleven; een
eventuele herbestemming is vastgelegd
in de samenvoegingsovereenkomst.

Aanvullen
De drie kernen hebben voor elkaar
gekozen omdat ‘zij elkaar uitstekend
aanvullen qua bestuurskracht en massa
(Eindhoven), financiële capaciteit
(Bergen op Zoom) en flexibiliteit en
Ausdauer (Heusden)’. Zo staat het
omschreven in het kersverse beleidsplan. ‘Luthers Brabant biedt perspectief voor zowel de samenwerking in
PKN-context en oecumenisch verband
als het garanderen van het luthers
geluid.’ Dominee Bernadette Litsenburg
blijft als predikant verbonden aan
luthers Brabant vanuit de kern Eindhoven en regelmatig op de andere
locaties. De gemeente streeft ernaar
vier gezamenlijk erediensten per jaar
te vieren, afwisselend in Eindhoven,
Heusden, Bergen op Zoom of in de
voormalige lutherse kerk van ‘s-Hertogenbosch. Ook zal ze inzetten op
meer muziek in de kerk in de vorm
van diensten of muziekavonden.
In Eindhoven is vrijwel elke zondag
een eredienst, in Heusden (als officiële
standplaats van luthers Brabant) elke
twee weken en in Bergen op Zoom
jaarlijks enkele huisdiensten.
De drie kernen van Luthers Brabant
blijven zich ook ontwikkelen in hun
eigen kerkelijke of religieuze verbanden,
zoals de lokale PKN-gemeenten, Raad
van Kerken, in de samenwerking met
juni 2014

Ingang en interieur Evanglisch-Lutherse
Kerk Heusden. (Foto’s: Sacha Wijmer)
Op 23 februari 2014 werd de eenwording gevierd in een feestelijke eredienst,
voorafgegaan door het tekenen van
de stukken.
Met voldoening kijkt Tom Tempelaar,
mede namens alle betrokkenen terug
op het fusieproces dat zich in ruim
een jaar, tot sommige verbazing maar
bovenal tot ieders blije tevredenheid
voltrok. ‘Zo, in deze constructie, gaat
het de komende tien jaar zeker lukken
en daar zijn we best trots op.’
Alma Evenhuis
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Een nieuw begin voor
Ilona Fritz
Vijfentwintig jaar geleden kwam Ilona Fritz naar Nederland en nu gaat ze weer
terug naar haar vaderland. Veel ervaringen rijker door alles wat ze hier heeft
gedaan en alle functies die ze heeft bekleed. Ze gaat een nieuw leven tegemoet.

Z

e wilde nog één keer wisselen,
nog één keer opnieuw beginnen.
Het avontuur aangaan. En daarbij viel de keuze op haar moederland,
mede ingegeven door persoonlijke
ervaringen en wensen van familie.
In eerste instantie zal ze alleen naar
Duitsland vertrekken. Haar man
Sjaak heeft nog een paar jaar te
gaan tot zijn pensioen en zal
haar dan volgen. Hij had al
eerder aangegeven dat hij
graag na zijn pensioen in
Duitsland wilde gaan
wonen en haar broer
vond het ook fijn wanneer ze weer dichter bij
de familie zou komen
wonen. Reden voor
Ilona Fritz om te solliciteren in Duitsland. Bij
haar keuze heeft ze rekening gehouden met de
afstand van haar nieuwe
woonplaats naar Amsterdam,
want haar beide zonen studeren
nog en blijven ook achter.
Als beroepbaar predikant mocht ze
zelf binnen de Evangelische Landeskirche Hessen und Nassau kiezen
waar ze haar werk wilde voorzetten.
Dat werd dus de regio die het dichtste
bij Nederland ligt, omdat ze als gezin
van elkaar gescheiden zullen zijn. De
afstand tussen Hessen en Nassau en
Amsterdam is goed te overbruggen in
een weekend. Ze heeft hierbij, mede
gezien haar achtergrond in Nederland,
ook rekening gehouden met het soort
kerk en bewust gekozen voor een kerk
waar de lutherse en gereformeerde
confessies samen zijn gegaan.
Ze heeft daarbij ook heel bewust
gekozen voor het predikantschap in
een dorp, na alle stadse ervaringen
die ze heeft. Van multicultureel
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Amsterdam Zuid-Oost naar het puur
Duitse dorpsleven in Roßbach en
Freirachdorf, aan de rand van het
Westerwald. Een overgang naar een
totaal ander leven.

Ilona Fritz begint een ontdekkingstocht (Foto: Ingeborg Kriegsman)
Haar nieuwe gemeenteleden hebben
haar nog nooit horen preken en kennen
haar ook nog niet. Ze is geplaatst in
de gemeente van haar keuze. Er zijn
wel enkele gesprekken geweest om te
kijken of het klikt en ook om te zien
of het theologisch mooi op elkaar
aansluit. Zo werkt dat in deze Landes
kirche. Enkele van haar nieuwe
gemeenteleden hebben aangegeven
dat ze hier incognito de dienst willen
meemaken, maar dat zal niet lukken.
Als blanken zullen ze bijzonder opvallen tussen de overwegend donker
juni 2014

gekleurde gemeenteleden van de
Nieuwe Stad.

Ontdekkingstocht
‘Het is een ontdekkingstocht’, merkt
Ilona op. Een andere liturgie, een
kerkorde die heel erg uitgebreid is en
een andere vorm van luthers zijn,
namelijk Pruisisch luthers. Eén vrij
weekend in de maand, twee
diensten per zondag omdat ze
in twee kerkelijke gemeenten
staat. Een voorgeschreven
zwarte toga en misschien
soms een lichte, wanneer
de kerkenraad daarmee
akkoord gaat. Preken in
het Duits, haar moedertaal, die zich in de afgelopen vijfentwintig jaar
ook heeft ontwikkeld.
Alles bij elkaar een hele
uitdaging, die ze graag
aangaat. Haar ogen stralen
wanneer ze vertelt over haar
nieuwe baan en haar stem klinkt
enthousiast. Ze heeft er duidelijk
zin in.
Ze gaat wonen in de pastorie in Roßbach, naast de kerk en het kerkhof en
naast de basisschool, waar ze ook les
gaat geven. Ook dat is een ontdekking.
De structuur van de kerk is anders
dan in Nederland en ook ten opzichte
van andere delen van Duitsland. De
kerk is begonnen met de structuur van
de ‘Broederraden’ van de ‘Bekennende
Kirche’ uit het verzet tegen NaziDuitsland, en heeft een plattere structuur. Ze zien zichzelf als een discussiërende kerk. De Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau, is kort na de
Tweede Wereldoorlog opgericht in
Friedberg. De kerk kent geen bisschop,
maar heeft een gekozen president. De
eerste president was Martin Niemöller,
elkkwartaal

iemand die uit het verzet kwam.
De kerk is onderdeel van de plaatselijke
gemeenschap. Het gemeentehuis in
Roßbach wordt zowel door de kerkelijke
als de burgerlijke gemeente gebruikt.
Het kerkelijk leven heeft diepere wortels
in de gemeenschap dan in Nederland,
ook al bevindt de kerk zich hier ook in
een krimpsituatie waardoor gemeenten
worden samengevoegd. Maar er wordt
nog steeds belijdenis gedaan op jonge
leeftijd, waarbij het onderricht klassi
kaal wordt verzorgd. Ilona Fritz heeft
al snel na haar intrede en speciale
dienst met een zilveren en gouden
belijdenis, iets wat in Nederland niet
zo uitdrukkelijk onder de aandacht
wordt gebracht.
Het liedboek in Duitsland is alweer
bijna twintig jaar oud en is in sommige
kerken aangevuld met een eigen
ringband met liederen. De gemeente
in Roßbach en Freirachdorf beschikt
over een jonge kerkmusicus die zich
verheugd op de komst van Ilona. Ze
heeft al te horen gekregen dat ze wat
‘ritme’ mee moet nemen.

Afscheid

Bij de klokkenstoel van De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuid-Oost.
(Foto: Ingeborg Kriegsman)

Eind februari heeft Ilona Fritz, na
vijftien jaar, haar vertrek aangekondigd
in de gemeente in Amsterdam, met in
haar achterhoofd dat het nog lang
duurde tot haar afscheid. De maanden
gaan echter snel voorbij en langzaam
is het afscheid nemen begonnen met

kringen en besprekingen die voor de
laatste keer worden gehouden. Ze
heeft veel dierbare herinneringen aan
haar tijd in met name de Nieuwe Stad,
en het afscheid zal niet altijd even
gemakkelijk zijn.

Gelukkig gaat ze haar toekomst met
vertrouwen tegemoet. De komende
vijftien jaar zal ze zich wijden aan
een geheel andere gemeente.
Ingeborg Kriegsman

Koninginnezang - een feest!

I

n de eerste dagen van mei vond in
‘Het Buitencentrum’ te Oldebroek
de achtste editie plaats van
Koninginnenzang, een initiatief van
Jeroen en Mascha de Haan. Vanwege
die achtste keer en omdat de afsluiting
met slotconcert viel op zondag 4 mei,
de dag van dodenherdenking, was het
thema ‘Ged-8-enis’, zoals volgend
jaar ter gelegenheid van de negende
jaargang het thema ‘Driemaal drie’
zal zijn. Ruim zeventig deelnemers!
Gemiddelde leeftijd: diep ónder de
dertig, want grotendeels jonge ouders
met samen meer dan dertig kinderen.
Het programma van deze vierdaagse
bestond uit maar liefst veertien koorelkkwartaal

repetities onder leiding van Jeroen de
Haan, de cantor-organist van de lutherse
kerk van Woeden. Mooi repertoire van
Max Reger, Palestrina, Schütz, Johannes
Verhulst en – prachtig! – van de Vlaamse
componist Vic Nees (1936-2013). De
kinderen hadden hun eigen programma
van creativiteit en spel, met ondertussen ook koorrepetities onder leiding
van Mark Tempelaars.
Op vrijdagochtend werden de ruim
zeventig deelnemers in vijf groepen
verdeeld voor een groot carrouselspel,
onder leiding van de vijf oudste deelnemers. Ik ben er met mijn 56 jaar aan
gewend in kerkelijk kring een van de
jongsten te zijn, maar opeens was ik
juni 2014

aan de beurt!
Ouders van jonge kinderen benadrukken hoe belangrijk Koninginnezang
voor hen is. Dit is een vakantie waarin
je met bidden en zingen nu eens niet
een uitzondering bent. Kinderen doen
niet vaak de ervaring op dat geloven
‘gewoon’ is en dat je dat met elkaar
doet. Hier wel.
De afsluiting vond plaats in de
lutherse kerk van Zwolle, met
’s morgens muzikale medewerking
aan de mis en na de koffie een
concertje. Volgens jaar weer! Zie
www.facebook.com/koninginnezang
Klaas Touwen
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Afstoten kerkgebouw Maastricht…
‘een plek om lief te hebben’
Het wegdragen van de Paaskaars uit de Evangelisch-Lutherse kerk in Maastricht,
betekende het einde van 329 jaar Lutherse erediensten in deze bijzondere kerk.
Thema van deze dienst was ‘Dit is een plek om lief te hebben’ en zo voelde het ook
voor de aanwezigen.

D

e laatste dienst op zondag 16
juni 2013, werd geleid door de
twee predikanten, Willem
Boon de huidige predikant en zijn
voorganger Eddy Hallewas. Muzikale
medewerking aan deze dienst werd
verleend door de Edese cantorij onder
leiding van Dick Troost. Remy Syrier,
die al tientallen jaren als vaste organist was verbonden aan de lutherse
kerk in Maastricht, bespeelde het
monumentale orgel van de firma
Pereboom & Leijser.
Een ingetogen dienst die eindigde in
een emotioneel moment voor veel van
de aanwezigen, ook voor hen die niet
regelmatig in deze kerk aanwezig waren.

Sober en prachtig
De lutherse kerk in Maastricht is een
van de oudste lutherse kerkgebouwen
in Nederland, gebouwd als schuilkerk
in 1684 op initiatief van Georg Friedrich
von Waldeck-Eisenberg, de militairgouverneur van Maastricht.
De lutherse kerk had geen toestemming
om mensen te begraven in de kerk, maar
toch heeft er een persoon begraven
gelegen, waarschijnlijk zeer kort. Het
betrof een officier die bij het beleg van
Maastricht is omgekomen. De plaats
waar hij heeft gelegen is nog zichtbaar
op de vloer. Later is deze persoon
elders herbegraven.
Tot 1930 stond er een middeleeuwse
voorbouw voor de kerk. Tijdens het
verbreden van de Hondstraat moest
deze worden afgebroken en werd
eindelijk de gevel van de kerk zichtbaar. Een sobere gevel, een zadeldak,
een kerk zonder torentje. Wie het niet
weet, zal er niet snel een kerk in herkennen.
Ook het interieur van het gebouw is
sober, met prachtige ramen die veel
licht doorlaten.
12

Aan het einde van de laatste dienst wordt de Paaskaars weggedragen.
(Foto: Gerda Boon)
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Naar Heerlen
Het afnemende ledental, de ouderdom
van de leden en het bijna niet meer
beschikbaar zijn van mensen voor de
kerkenraad waren de redenen om dit
kerkgebouw af te stoten. Vanuit de
Maastrichtse gemeenschap is nog
druk uitgeoefend om het pand ter
beschikking te stellen voor culturele
activiteiten, maar dan had men nog
steeds de zorg over het pand. En dat
was nu net de reden dat de kerk moest
sluiten. Een beslissing die werd genomen met het verstand, omdat het nodig
was. Maar Eddy Hallewas geeft desgevraagd wel aan dat het hem aan het
hart gaat dat er op die manier een
einde moest komen aan deze gemeente.
Hij heeft lange tijd in Maastricht
gestaan en bewaart veel mooie herinneringen aan die tijd. Ook later, toen
hij in Ede stond, ging hij nog regelmatig terug om er te preken en om
even naar ‘zijn’ Maastricht te gaan.
Voor Willem Boon ligt dit anders. De
emoties rond de sluiting van Maastricht zijn er nog steeds, maar de
gemeente is nuchter verder gegaan.
Er wordt nu om de veertien dagen
gekerkt in Heerlen, waar tussen de
30 en 40 gemeenteleden aanwezig
zijn. De rust is weergekeerd in de
gemeente. Een kleine vastberaden
groep temidden van de voornamelijk
rooms-katholieke gelovigen.

Orgel vanaf de kansel Evangelisch-Lutherse Kerk in Maastricht. (Foto: Ingeborg
Kriegsman)

Tekort vrijwilligers
Ook nu nog speelt het probleem van
een tekort aan vrijwilligers bij de
gemeente. Aan het eind van dit jaar
verlaten enkele mensen de kerkenraad
en het is een groot probleem om die
plekken weer opgevuld te krijgen. Er is
wel enige verjonging in de kerk, maar
mensen zijn vaak niet meer bereid

om zich voor een langere periode aan
een functie te binden. Misschien dat er
een oplossing gevonden kan worden
met de protestantse gemeenten in de
buurt of de classis, of in samenwerking
met andere lutherse gemeenten, aldus
Willem Boon. Inmiddels heeft men al
de goedkeuring gekregen om een kleine
kerkenraad te vormen, maar zelfs dit
minimum is bijna niet haalbaar. Dit
probleem is niet opgelost met het
afstoten van Maastricht.
Van de kleine groep lutheranen uit
Maastricht komt nog slechts een
enkeling naar de diensten in Heerlen,
ook omdat een paar gemeenteleden
inmiddels zijn overleden.
Het kerkgebouw in Maastricht en de
twee bijbehorende woningen zijn begin
2014 verkocht aan een particuliere
investeerder. In de toekomst zal de
kerk gebruikt worden voor diverse
culturele activiteiten. De zeer goede
akoestiek van de kerk leent zich uitstekend voor het geven van concerten.
De woningen naast de kerk zullen
worden omgebouwd tot een bed &
breakfast.
Ingeborg Kriegsman

Een kruisje in de vloer geeft aan waar ooit tijdelijk een gesneuvelde officier
werd begraven. (Foto: Ingeborg Kriegsman)
elkkwartaal
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ELG Alkmaar
ontvangt bezoek uit Kenia
D
e Evangelisch-Lutherse
Gemeente Alkmaar e.o. steunt
al gedurende meerdere jaren
een project in Mago, een klein dorp
in één van de armste gebieden in
West-Kenia. Daar is in 2005 door
enkele Nederlandse ondernemers een
Polytechnic School gebouwd waar de
allerarmste jeugd in een twee-jarige
opleiding een vak kan leren. Op dit
moment wordt een medische hulppost

gebouwd: in en rond Mago is geen
enkele vorm van medische zorg.
In april was Sheilla Vwamula, secretaresse van de school, op uitnodiging
van de Stichting Mago in Nederland
en bezocht zij ook de eredienst in de
ELG Alkmaar. Zowel de kerk als de
inrichting maakte een zeer diepe
indruk op Sheilla. Ze vertelde de
gemeenteleden dat in haar dorp de
kerk bestond uit een schamel gebouw

bestaande uit golfplaten, zonder
elektra, zonder orgel, zonder fatsoenlijke banken en stoelen. Maar wel
vol met enthousiast gelovige mensen
die met zang dezelfde God loven en
eren. Zij sprak namens de gemeenschap in Mago grote dank uit voor
de steun vanuit Nederland waardoor
het mogelijk werd om veel jonge
mensen een kans te geven op een
betere toekomst.

Ontwapening, ontlediging, overgave
De Vredesweek (20-28 september) heeft dit jaar het thema ‘Wapen je met vrede’ mee
gekregen. De sleutelwoorden voor de vieringen aan het begin en eind van de Vredesweek
zijn ontleend aan de Filippenzenbrief: ontwapening, ontlediging, overgave: ‘Laat onder u
de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van…’

D

e liturgische suggesties voor de
Vredesweek zijn opgenomen in
het magazine Pax Vieren. Anders
dan in andere kerken het geval is, stuurt
de Protestantse Kerk dit magazine
niet toe aan haar predikanten, maar
moeten zij het doen met een linkje:
www.paxvoorvrede.nl/vieren
Een van de bijdragen in Pax Vieren,
waarin het thema nader wordt uitgewerkt, is een gedeelte uit een interview
met Anton Metske, luthers predikant.
Hij is als straatpastor/drugspastor
verbonden aan Stichting Kruispunt te
Arnhem (www.stichtingkruispunt.nl),
een kleine oecumenische organisatie
voor de zwaksten in de samenleving,
mensen die geen dak boven hun hoofd
hebben, volstrekt eenzaam zijn of niet
in staat zijn hun leven in te richten.
Kruispunt is een pand aan de Spoorwegstraat (tegenover de lutherse kerk)
waar straatbewoners dagelijks binnen
kunnen komen. Zij vinden er rust,
warmte en aandacht. Elke dag zijn er
naast de pastor een gastvrouw of
gastheer en één of twee vrijwilligers
om alles in goede banen te leiden.
’s Avonds kunnen de bezoekers een
warme maaltijd krijgen.

langer dan in Pax Vieren kon worden
opgenomen. Een fragment dat wegens
ruimtegebrek niet kon worden opgenomen, laat ik hieronder volgen om
een indruk te krijgen van het geheel.
Klaas Touwen

Veilige plek
Hij stopte met zijn medicatie en dus was het iedere dag hommeles: woede,
geschreeuw, een paranoïde man. Niet te handhaven, maar als we hem met
zijn agressie zouden uitleveren aan de straat, zou hij stelselmatig in elkaar
geslagen worden. Dus probeerden we hem erbij te houden. Veel naast hem
zitten. Er waren mensen die zijn bloed wel konden drinken. Ik moest er
meermalen tussen springen: ‘Nee, jij slaat hem niet in elkaar.’ Dat heeft een
jaar geduurd. Uiteindelijk werd hij met een rechtelijke machtiging opgenomen.
In de eerstvolgende viering (elke zaterdagavond) heb ik het de bezoekers
verteld en een kaars voor hem aangestoken met het gebed dat hij een beetje
rust in zijn hoofd zou vinden. Daarna waren er drie jongens die ook voor
hem een kaars opstaken en een perspectief op de toekomst openden: ‘Dat
hij hier weer een veilige plek mag vinden.’ Dat waren nu uitgerekend de
drie die ik van hem af moest trekken!
Het kan aanstekelijk worden: dat je zo met elkaar in het leven komt te
staan. Je moet dat bewaken. Ook zelf ben ik er wel eens helemaal klaar mee.
We hebben een jaar hartstikke last van die klootzak gehad, maar hij is wel
weer welkom. Inmiddels is hij weer terug. Hij maakt zich verdienstelijk in
de keuken en wordt bejubeld om zijn kookkunsten, ook door zijn ‘vijanden’.
Dat zo’n groep zo’n jongen terugontvangt! Kom daar in de normale samenleving eens om! En hier gebeurt het, in dit hok vol herrie.

Het interview met Anton Metske was
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Diaconieën en de crisis
‘Diaconieën en de crisis - Wat is de maatschappelijke rol van de kerk als de overheid
bezuinigt?’, stond er als thema op de uitnodiging voor de 20e ontmoetingsdag van
de Stichting Melanchton. Een zeer actueel thema gezien alle ontwikkelingen rond
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de nog steeds heersende crisis.

W

at moet de kerk in deze tijd en
wat kan de kerk betekenen?
Heeft de kerk inderdaad nog
een maatschappelijke rol te vervullen?
En kan de kerk dit ook? Dat waren de
vragen die op mij afkwamen bij het
lezen van de uitnodiging.
Ordinantie 3 bij de kerkorde van de
Protestantse Kerk, artikel 11 (over het
dienstwerk van de diakenen) zegt
hierover het volgende: ‘het dienen
van de gemeente en de kerk in haar
bemoeienis met betrekking tot de
sociale vraagstukken en het aanspreken
van de overheid en de samenleving
op haar verantwoordelijkheid dienaangaande.’ Kort voor de uitnodiging
van de Melanchton-ontmoetingsdag
had ik ook al een dergelijke uitnodiging
gehad van de burgerlijke gemeente
waar ik woon. De buurtregisseur
wilde graag in contact komen met de
kerken, om met hen te bespreken
welke mogelijkheden de diaconieën
zien bij het opvangen van mensen in
deze crisistijd en ook in het licht van
de Wmo. Dat leverde in dit geval
weinig respons op, want slechts enkele
vertegenwoordigers van kerken waren
aanwezig.

Diaconaat als kans
Hoe anders was dit op de ontmoetingsdag van de stichting ‘Melanchton’. De
zaal was goed gevuld met een gemengde
groep lutheranen. Het welkom was
warm en feestelijk. Dit was de 20e
ontmoetingsdag en dat was duidelijk
te zien op de petit four die ons werd
aangeboden bij de koffie.
Daarna werd het toch serieuzer en de
sprekers in de ochtend wisten de aanwezigen goed te boeien. Herman
Noordegraaf, hoogleraar Diaconaat
aan de Protestantse Theologische
Universiteit, hield een lezing met als
titel ‘Diaconaat als kans’ en dominee
Karin van den Broeke, preses van de
Protestantse Kerk, ging de discussie
aan met de aanwezigen door middel
van stellingen rond het dagthema.
elkkwartaal

De samenleving verandert en de verzorgingsstaat wordt langzaam omgezet
in een participatiemaatschappij. De
overheid trekt zich terug, mede door
de crisis en de bezuinigingen die zij
doorvoert.
Mensen die aangewezen zijn op zorg
merken dit het eerste. Er wordt meer
hulp gevraagd van vrijwilligers en
mantelzorgers, de professionele hulp
verdwijnt langzaam naar de achtergrond.
Vanuit het evangelie zijn kerken

Venster Paroisse de Saint Saens, SaintSaens, 1539, ‘Pauvres en table les
samedis. Dinoient avec le Roy S. Loys’

geroepen om een bijdrage te leveren
aan de samenleving. De overheid ziet
daarom kansen voor de kerk om in te
springen, maar de kerk kampt zelf al
vaak met een tekort aan menskracht.
Bundeling van kennis en kunde,
samenwerking met meerdere kerken,
kan uitkomst bieden. Door samen op
te trekken kunnen taken beter worden
verdeeld en raken de diaconieen niet
overbelast. De vraag naar hulp verschilt
tenslotte van kerk tot kerk en van
plaats tot plaats.

Sessies
De twee sessies in de middag vormden
een mooi geheel met het ochtendprojuni 2014

gramma. De SLOA (Stichting Lutherse
Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten) en de diaconie in de ene sessie
en het Diaconaal Platform Ede in de
andere. De bezoekers aan de ontmoetingsdag kregen de gelegenheid om
beide sessies bij te wonen.
Het Diaconaal Platform Ede is een
samenwerkingsverband tussen diverse
kerken in Ede. Zij hebben een eigen
pand waar mensen langs kunnen
komen. Het Platform is ook betrokken
bij het project Schuldhulpmaatje,
beschikt over een interkerkelijk noodfonds, is betrokken bij de voedselbank
en ondersteunt de hulpdienst Voor
Elkaar Ede.
Daar waar het Diaconaal Platform
Ede zich richt op de individuele hulpverlening binnen een afgegrensd
gebied, gaat de SLOA een stapje verder.
Zij organiseert ieder jaar vakantieweken
voor mensen die niet meer zelfstandig
op pad kunnen en zijn daardoor een
diaconale partner voor Lutherse diaconieën. De SLOA werkt landelijk,
maar loopt regelmatig aan tegen de
slechte bereikbaarheid van de diaconieën. Post wordt ongeopend geretourneerd in verband met adreswijziging, e-mail is onbereikbaar, gegevens
worden niet ter inzage gelegd voor de
gemeenteleden. Daardoor is SLOA op
sommige plaatsen onzichtbaar. Tijdens
de sessie werd gepleit voor een simpel
e-mailadres, zoals diaconie@....,
waardoor bij wijzigingen in de
samenstelling van de diaconie, het
mailadres behouden blijft.
Deze inspirerende dag werd besloten
met het zingen van lied 984 uit het
Nieuwe Liedboek, waarbij een van de
verzen een zeer toepasselijke tekst heeft:
Gezegend die de mensen roept
Tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
Om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

Ingeborg Kriegsman
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Verbonden met Luthers Suriname
Meehelpen aan een visie voor de toekomst van luthers Suriname, dat werd uiteinde
lijk het doel van mijn sabatical van de Hogeschool Windesheim dat ik afgelopen
december en januari in Paramaribo hield. Dat bleek na wennen aan de Surinaamse
cultuur en inleven in de lutherse gemeenschap in Paramaribo.

I

k werd een trouwe bezoeker van
de Maarten Luther Gemeente aan
de Waterkant in het centrum van
Paramaribo. De kerk in het centrum
is de moeder kerk van de Evangelisch
Lutherse Kerk in Suriname. In 1741 gaf
Consistorie der Evangelisch Lutherse
Gemeente te Amsterdam formeel toestemming tot het stichten van een
nieuwe Lutherse gemeente Suriname.

van waar de kerk nu staat. Een ‘kracht’
is de kracht vanuit het geloof, het
sterke team van predikanten. Een
‘zwakte’: dat de kerk nog te veel naar
binnen gericht is. ‘Kansen’ liggen in
de vele nieuwe wijken, het vergroten
van de reikwijdte en nieuwe vormen
geven aan geloof. De organistiestructuur bleek een ‘bedreiging’.

Zaadjes zijn geplant

Wennen
In Nederland ben ik docent, organisatie
adviseur en coach. De eerste weken van
mijn verblijf stonden in het teken van
‘wennen’. De informatie in Suriname
komt vanuit ontmoetingen met mensen,
het gesprek tijdens een feestje of een
etentje. Het werk van predikanten bestaat dan ook voor een substantieel
deel uit huisvieringen bij gemeenteleden
die een belangrijke gebeurtenis vieren.
Je kunt als buitenlander pas goed aan
het werk in Suriname als je de contacten hebt gelegd en er vertrouwen is.
Na een paar weken bleek mij dat het
luthers ministerium aan de vooravond
stond van een retraite waarin een visie
voor de 21ste eeuw tot stand zou komen.
Ze wilden mij graag als externe begeleider zodat de predikanten de handen
vrij zouden hebben om te kunnen
participeren.

Daklozen
De behoefte aan een nieuwe visie was
ingegeven door onder meer een stijgend
aantal daklozen dat een beroep doet
op de kerk, waardoor de kerk aan de
Waterkant steeds meer City-pastoraat
moet verlenen; de gemeente veroudert
en de predikanten zijn zeer verschillend
opgeleid, zij hadden behoefte aan het
ontwikkelen van een gemeenschappe
lijke visie, gebruik makend van een
ieders kracht.
In de retraite is eerst een SWOT
(Strength, Weaknesses, Opportuntied
and Threats) analyse gemaakt om een
gemeenschappelijk beeld te vormen
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conflict met een predikant waarbij er
een splitsing in de gemeente kwam bij
diens vertrek. Het huidig kerkbestuur
in Suriname is nieuw en werd in
januari 2014 geïnstalleerd bijzonder
hierbij is het feit dat er voor het eerst
een predikant, te weten Marjory Slagtand, deel uitmaakt tot het dagelijks
bestuur en tot voorzitter benoemd werd.

Catharina Köhler (op de rug) aan het
werk in Paramaribo.

Brief aan de toekomst
Met het oog op de toekomst schreven
alle predikanten een brief alsof het
2017 is, terugblikkend op de periode
2014-2017. De brieven waren inspirerend en rijk aan informatie. De onderwerpen in de brieven varieerden van
jongeren in de kerk verbonden via
‘nieuwe media tot het opzetten van
een opvang huis/plek voor zwerf
kinderen. De brieven zijn besproken
en speerpunten voor 2014 zijn eruit
gefilterd en geformuleerd. Toerusten
van predikanten en gemeenteleden
kwam eruit. En: de kerkstructuur
ordenen. Maar ook het activeren van
de gemeenten, en vooral de jeugd,
met hulp van digitale platformen.
Het formuleren van de visie van de
21ste eeuw is begonnen bij de predikanten. Zij hebben een adviserende
rol naar het kerkbestuur van de
Lutherse kerk. De Lutherse kerk in
Suriname heeft een moeilijke en
moeizame periode van ongeveer zes
jaar achter de rug vanwege een intern
juni 2014

In een gezamenlijke bijeenkomst van
kerkbestuur en ministerium hebben
beiden de verwachtingen rond het
werken in de kerk en de rol van het
kerkbestuur gedeeld en een begin
gemaakt met het bespreken van de
uitkomsten van de retraite. Het was
een inspirerende ervaring om het
enthousiasme te zien om samen te
werken en een nieuwe koers te bepalen.
Het werk is niet klaar: de gemeenteleden worden betrokken, de speerpunten worden verder uitgewerkt…
de zaadjes zijn geplant. Ik hoop over
een jaar terug te gaan en met het
ministerium en kerkbestuur te kijken
wat er is gerealiseerd en welke prioriteiten er liggen voor het jaar 2015.
Mijn sabbatical is besloten met een
prachtig dankwoord van de Marjory
Slagtand, predikant en voorzitter van
het kerkbestuur. Het dankwoord is
verschenen in de het kerkblad van de
Lutherse kerk onder de titel: in verbondenheid. Zo heeft het gevoeld, er
zijn nauwe banden tussen Suriname
en Nederland en het was en plezier
om bij te dragen aan de ontwikkeling
van de Evangelisch-Lutherse Kerk in
Paramaribo, Suriname.
Catharina Köhler
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In de Protestantse Kerk gebruiken calvinisten en lutheranen
dezelfde woorden, maar die betekenen een wereld van
verschil. ‘Belijdenisgeschriften’ bijvoorbeeld en ‘catechismus’.
Een calvinist doelt daarbij op zijn haat-liefde verhouding
met de drie formulieren van enigheid: de Heidelbergse
Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de
Dordtse Leerregels. Een lutheraan heeft het dan over de
onveranderde Augsburgse Confessie en de Grote en de
Kleine Catechismus van Luther.
De drie formulieren van enigheid vragen om ‘instemming’.
Dat is niet slechts appreciatie en bijval, nee, je onderschrijft
ze, zet er je handtekening onder. Instemming met deze
vastomlijnde geloofsleer was een voorwaarde om een
aanstelling te krijgen, bijvoorbeeld als leerkracht op school.
Het curieuze aan de lutherse belijdenisgeschriften is dat
ze niet vastomlijnd zijn. Ze hebben wel een kern: dat is
die Augsburgse Confessie, maar geen omheining. Welke
verdere belijdenissen er wel bij horen en welke niet, is
niet vastgelegd.
Er is ook een ander werkwoord op van toepassing. Een
lutheraan ‘verhoudt zich’ met de belijdenisgeschriften

(mag ik hopen, er is nog heel wat bij te spijkeren), maar
valt er niet mee samen. Die Augsburgse Geloofsbelijdenis,
de onveranderde heb ik zeer lief, ik vind het een moedige
belijdenis. Maar tussen mij en die belijdenis kiert licht. Dat
licht is niet op voorhand te wantrouwen als zijnde een
dwaallicht.
Een lutheraan ‘bidt’ een belijdenis. In de zin van overwegen,
tot zich nemen, inhaleren. Het is een beweging van buiten
naar binnen. Een calvinist maakt doorgaans een ander
beweging: van binnen naar buiten. Want hij heeft geleerd
dat hij er wel áchter moet kunnen staan. Het moet uit het
hart komen. Je moet het wel ménen. Dus houdt hij zijn
mond bij sommige zinsneden die hij persoonlijk niet kan
meemaken. Want hij wil niet huichelen.
Daar heeft een lutheraan geen last van. Die bidt naar hartenlust de mooiste belijdenissen mee, maar bekreunt zich er
niet over of hij dat allemaal wel voor zijn rekening kan
nemen. Het geloof komt immers niet van binnenuit. Daar
moet het juist naar toe.
Klaas Touwen

Intrede Eward Postma
Dr. Eward Postma is bij/met vele lutheranen welbekend.
Gepromoveerd op C.W. Mönnich (2008), docent liturgiek
aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU),
vaste gastvoorganger van de lutherse gemeente Arnhem,
secretaris van de Van der Leeuw-stichting, coördinator
van Neem & Lees-lectorentrainingen. Op zondag 11 mei
werd hij geordineerd en deed hij intrede als protestant
predikant te Ginneken (Breda).
Binnen de Protestantse Kerk behoren niet alleen de
lutheranen tot het katholieke kerktype. De protestantse
gemeente Ginneken duidelijk ook. De gemeente draagt
het stempel van ds. B. ter Haar Romeny (predikant te
Ginneken 1916-1947), die aan de wieg stond van de
oecumenisch geïnspireerde Liturgische Kring (1922).
Die traditie heeft Ginneken gevormd. De gemeente viert
haar eredienst als een klassieke oecumenische liturgie.
Dus met alle lezingen, graduaal en alleluia, en met het
sacrament van het altaar. De cantorij zong, de organisten
speelden op hoofd- en koororgel, sub communione werd
een sonate voor viool en continuo gespeeld van Willem
de Fesch.
De monumentale kerk heeft de heilige Laurentius als
patroon. Voor de gelegenheid van deze intrede werden
delen gezongen uit de Laurentiusmis die Wouter Blacquière
schreef in opdracht van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, en die eerder die dag in première ging bij de viering
van 100 jaar kerkwijding van de Oud-Katholieke Ste.
Geertrudiskathedraal in Utrecht.
elkkwartaal

Voor Eward, Anja
en hun zoon
Felix van zes is
dit een grote
overgang: van
het appartement
hartje Utrecht
naar de landelijk
gelegen pastorie
aan de Marke.
Naast zijn predikantschap blijft
Eward Postma
verbonden aan
de PThU. Ook de
verbondenheid
met de lutherse
traditie blijft.
Curieus dat lutheranen en andere gemeenten binnen en
buiten de PKN die de katholiciteit van de kerk serieus
nemen, elkaar nauwelijks kennen. Wat dat betreft voorziet
het Oecumenisch Platform voor Katholiciteit in een behoefte.
Klaas Touwen
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kriskraskort
zich verbonden weten met de MLK
werd gebouwd aan een gemeenschap
van mensen die naar elkaar omziet,
met elkaar in gesprek gaat, vieringen
en stiltemomenten beleeft en samen
geniet van muziek of een heerlijke
maaltijd. Nu Amsterdam bezig is een
doorgaand vernieuwingsproces
gestalte te geven, is de tijd gekomen
om ook deze activiteit te evalueren.
Dat gaat nog voor de zomer gebeuren
en een ieder die wil meewerken aan
het omkijken én het vooruitkijken
wordt van harte hiertoe uitgenodigd.

Passiespel in Leeuwarden. (Foto: Elisabeth Huxdorff)
LEEUWARDEN Op donderdag 17 april
2014 werd voor en door leerlingen
van de basisschool ‘Koningin Beatrix’
een Paasviering met de naam ‘Opnieuw
beginnen’ gehouden in de Lutherse
kerk in Leeuwarden. Dat ging in de
vorm van een heus passiespel, waaraan de kinderen zelf deelnamen met
zang en voordracht van gedichten.
Bedenker, organisator en regisseur
van dit passiespel was Josko Šostarić,
bekend van zijn eerdere stageperiode
bij de gemeente. Het werd een groot
succes: 130 blije kinderen, tevreden
leerkrachten en een kerkenraad die
eveneens zeer ingenomen was met deze
uitvoering. Voor herhaling vatbaar!
GORCUM In de Nieuwsbrief van de
Schuilkerk ‘Dit is in Abrahams Schoot’
aandacht voor een probleem dat in
veel gemeenten speelt, met name in
gemeenten met een deeltijdpredikant
of helemaal geen predikant. Het is
een klus van jewelste om voor elke
zondag weer een voorganger te regelen
en dan liefst ook nog een lutheraan
of tenminste iemand met gevoelens
van verbondheid met het lutheranisme
in Nederland. Een pluim voor allen
die deze taak op zich hebben genomen.
MONNICKENDAM De diensten in de
Stille Week werden met uitzondering
van die op Goede Vrijdag gehouden
in de Lutherse Kerk. Op Goede Vrijdag
en op Paasmorgen waren de diensten
in de Grote Kerk. Op Stille Zaterdag
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was er om 19.00 uur een paaswake
voor de kinderen en om 22.00 uur de
dienst voor volwassenen. Voor de
kinderwake waren de ramen geblindeerd, het was immers nog niet donker.
Toen was het wel donker, maar dat
bleef het niet: er gingen natuurlijk veel
kaarsen branden. De lutherse gemeente
maakt al vele jaren deel uit van de
protestantse gemeente ter plaatse.
ZIERIKZEE Een kleine gemeente met
33 leden en 33 doopleden bij de laatst
bekende telling, december 2012. Om
de veertien dagen wordt er een dienst
gehouden. Waar deze gemeente heel
goed in is: het bijeenbrengen van
gelden voor goede doelen anders dan
de eigen gemeente en het inzamelen
van spullen voor de Voedselbank. Zo
werd over 2013 een totaal van 469,5 kg
voedsel bijeen gebracht. De organisatie
Dorcas werd ruimhartig bedacht alsmede de ouderen in het ‘Adopt a Granny’
programma. De diaspora collecte
bracht € 637,60 op. ‘Fijn dat we weer
kleine Lutherse gemeentes buiten
onze landsgrenzen kunnen helpen’,
aldus het Zierikzeese Zwaantje.
AMSTERDAM Alweer ruim vijf jaar
geleden werd op initiatief van de
kerkenraad in de Maarten Luther
Kerk begonnen aan een spannende
en nieuwe uitdaging: bouwen aan
een spiritueel, cultureel en sociaal
centrum voor de buurt – met een
kerkkarakter. Samen met de velen die
juni 2014

EDE Ooit bestonden in veel gemeenten
partnerschappen met gemeenten in Oost
Europa, al dan niet Luthers. Veel van
die partnerschappen zijn er intussen
niet meer, in enkele gemeenten wordt
het wel voortgezet zoals in Ede. Al
vele jaren heeft men een relatie met
de gemeente Szekszárd in Hongarije.
Twee jaar geleden bracht een groep
jongeren uit die gemeente een bezoek
aan Ede en in de eerste week van
augustus zal een groep van vijf jongeren plus twee begeleiders afreizen naar
Hongarije. Tijdens de Paasdagen ging
ook al een groepje Edese gemeenteleden
naar de vrienden in Szekszárd. Zij
namen de Paaskaars mee die ook daar
een jaar lang het Licht der Wereld
zichtbaar zal maken. Op 15 juni werd
in Ede een expositie gehouden van
ikonen geschilderd door de ikonengroep die maandelijks bijeenkomt.
HOORN en ENKHUIZEN Op 31 oktober
2017 is het 500 jaar geleden dat
Maarten Luther 95 stellingen op de
kapeldeur van Wittenberg spijkerde.
De lutherse gemeente van Hoorn wil
deze datum niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Het plan is gerezen om
samen met de zustergemeente Enkhuizen in de aanloop naar dit jaar de
nodige aandacht te besteden aan
Luther en zijn stellingen. Dat wil men
onder andere doen door in dat jaar
gezamenlijke feestelijke kerkdiensten
te houden. Ook is afgesproken om dit
jaar bij elkaar op bezoek te gaan, op
6 juli komt Enkhuizen in Hoorn op
bezoek en op 26 oktober volgt een
tegenbezoek.
elkkwartaal

NAARDEN/BUSSUM De samenwerking
met de gemeente Hilversum is in
volle gang. Eind maart was er een
gezamenlijke vergadering en ook in
april stond een gezamenlijke kerkenraadsvergadering op het programma,
de laatste was in Hilversum. Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden.
ALKMAAR ‘Zomaar’ lees ik in Samen
Verder, het blad van de protestantse
gemeenten in Alkmaar. ‘Zomaar’ hing
er in ’t Swaenennest een prachtig
schilderijtje te koop. ‘Te koop, 75 euro’
stond er onder en ‘de opbrengst komt
geheel ten goede aan de medische
post voor het project Mago in Kenia’.
Een paar dagen later was het weg.
Iemand had er ‘verkocht’ bij gezet. Zo
was het gegaan en de opbrengst voor
het project was daar. Dit soort initiatieven waar geen computer aan te pas
komt, waar geen enkele commissie
logistiek op is gezet: bijna zou je dit
soort initiatieven onbestaanbaar achten.
Maar ‘zomaar’ bestond nog, heerlijk!
APELDOORN Vorig jaar viel het op
dat in feite maar zes lutheranen de
diensten in de Stille Week meemaken.
Dat is zelfs voor Apeldoorn erg weinig.
De predikant dacht terug aan een
andere gemeente waar hij gewerkt
had, om drie uur een dienst op Goede
Vrijdag plus een dienst om half acht.
Dat gaat men niet doen, maar wél
heeft de kerkenraad besloten om op
Goede Vrijdag een oude Lutherse
traditie in ere te herstellen. Om 15.00
uur werd in de eigen lutherse kerk een
sobere dienst gehouden mét viering
van het avondmaal om zo te zorgen
dat elke lutheraan ten minste de ‘kern’
van de Stille Week kon meevieren.
Op Witte Donderdag was er een
dienst met H. Avondmaal in de
Doopsgezinde kerk.
TWENTE Nadat het seizoen van
‘Leren van Luther’ was afgelopen, is
er een gesprek geweest tussen oudkatholieken en lutheranen. De vraag
was: kunnen we verder samenwerken
om te komen tot een ontmoeting en
gemeenschapsvorming in Hengelo.
Men heeft er een mooie vorm voor
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gevonden: een aantal malen per jaar
zal men elkaar op woensdagavond
treffen. Vanaf 18.00 uur samen eten,
soep en brood. Daarna is er een
inhoudelijk gedeelte en de avond
wordt beëindigd met een dagsluiting,
uiterlijk om 20.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.
WILDERVANK/VEENDAM Dit jaar
werd zoals bekend het veelbekeken
tv-programma The Passion in de stad
Groningen opgevoerd en opgenomen.
Samen met leden van de protestantse
gemeenten Wildervank en Veendam
deed ook een lutheraan uit Veendam
mee aan het dragen van het kruis.
WOERDEN De gemeente maakt zich
op om het 450-jarig bestaan te vieren,
de oudste lutherse gemeente van ons
land dus. De commissie die dat voorbereidt is druk bezig om een programma
op te stellen. Het accent van de viering
zal na de zomer gelegd worden. Het
belangrijkste uitgangspunt daarbij is
het uitdragen van de lutherse identiteit want de kerk heeft niet voor niets
een historie van 450 jaar geloofsgemeenschap. De financiën zijn rond en
brede publiciteit wordt voorbereid.

Evangelisch-Lutherse Kerk Woerden.
(Foto: Jeroen de Haan)
GRONINGEN Niet elk kerkelijk hart
ging sneller kloppen van het spektakel
The Passion. Het gaat echter wel om
het evangelie en het evangelie is van
iedereen, dat kan de kerk niet reserjuni 2014

veren voor eigen gebruik. We mogen
jaloers zijn op de organisatie dat zij
met het Nieuwe Testament een plek
heeft veroverd in de maatschappij.
Dezelfde tieners die op zondagmorgen
liever in bed blijven, toonden op
Facebook allerlei initiatieven om met
hun (niet-) kerkelijke leeftijdsgenoten
naar The Passion te gaan. En bovendien:
het trekt ook veel buitenkerkelijken.
De Raad van Kerken in Groningen
had daarom besloten een voor- en
naprogramma te organiseren in de
Martinikerk met het thema ‘compassie’.
Omwille van The Passion hadden veel
kerken en ook de lutherse, besloten
de kerkdienst op Witte Donderdag al
om 18.00 uur te houden zodat een
ieder die dat wilde ook The Passion
kon meemaken.
ARNHEM Begin 1989 wilde de cantorij
van de gemeente graag wat moeilijker
muziek zingen dan de toch al pittige
muziek die men gewoonlijk zong. De
toenmalige cantor kwam met het
voorstel een Bach Ensemble op te
richten en dat is onder zijn leiding
gebeurd. Op zondag 18 mei werd het
25 jarig bestaan gevierd van het
ensemble, tevens de 100ste cantateuitvoering. Begonnen werd ooit met
de cantate ‘Schmücke dich, o liebe
Seele’. Op dit moment zingen nog vijf
leden uit de begintijd mee in het
ensemble dat begeleid wordt door een
aantal instrumentalisten. Het koor
bestaat nu uit 36 enthousiaste zangers
van 11-84 jaar. Gemiddeld werden
vier cantates per jaar gezongen en bij
dit 25-jarig bestaan werd dus de
100ste cantate uitgevoerd. De keuze
voor cantate BWV 100 ‘Was Gott tut
das ist wohlgetan’ was niet toevallig!
FACEBOOK Steeds meer gemeenten
maken een profiel aan op Facebook
waar van alles op bekend gemaakt
wordt. Zoeken op Luthers, Lutherse
Kerk, Evangelisch-Luthers, en meer,
probeert u het maar. Sinds kort
bestaat ook de pagina Luthers in NL,
een landelijke pagina waar lutheranen
mededelingen op kunnen doen en
foto’s kunnen plaatsen.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Klaas Zwanepol geeft les op Nias
en viert feest op Batu-eilanden
Klaas Zwanepol, emeritus hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit
(PThU), heeft op verzoek van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en
Uitwendige Zending op Nias vijf weken les gegeven over Luthers Catechismus en
Luthers theologie.

H

ij deed dat aan opleidingsinstituut STT Sundermann, waarover
Elkkwartaal in de vorige editie
al berichtte. Daarnaast heeft hij predikanten en vicarissen van de Batu-kerk
(BNKP) bijgeschoold. Hij maakte aan
het eind van zijn verblijf in Indonesië
een uitstap naar de Batu eilanden, waar
de lutherse zending haar 125-jarige
bestaan vierde.
In het algemeen kan worden gesteld dat
de colleges bevredigend verliepen, vooral
de postacademiale verliepen heel goed.
Er kwam regelmatig een als geanimeerd
te omschrijven discussie op gang over
onderwerpen die de predikanten bezig
hielden, zoals de toepassing van de
kerkelijke tucht (welk oogmerk?), de
ambtsstructuur van de kerk (de BNKP
kent geen diakenen!). Al dit soort zaken
gaf mij ook de gelegenheid om wezenlijke aspecten van Luthers theologie
voor het voetlicht te brengen. Aan
het eind mocht ik aan de deelnemers
een ‘Sertifikat’ uitreiken.
De colleges op STT gingen ook wel
goed, al speelde hier het cultuur- en
taalverschil nog sterker dan tijdens de
postacademiale op het Synod Office.
Intussen zal uit het tentamen in de vorm
van een essay over een opgegeven
vraagstelling moeten blijken wat hier
van de cursussen is blijven hangen.
Wel constateerde ik een aantal manco’s
waardoor het niveau van de opleiding
onder dat van de undergraduatetheologieopleidingen blijft zoals ik
die uit Nederland, de Verenigde Staten
en Afrika ken.
Voor alle cursussen waren vertalers
Engels-Indonesisch beschikbaar. De kwaliteit van deze vertalingen liep uiteen
zodat af en toe communicatiestoornissen
optraden; eigenlijk zouden colleges in
het Bahasa Idonesia moeten worden
gegeven, maar ja, dat beheers ik niet.
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Na wat opstartproblemen met accomodatie, de eerste dagen zat ik in een
hotel, heeft men voor mij een etage in
een dormitory in gereedheid gebracht
waar het, afgezien van de hitte, gebrek
aan stromend water en regelmatig
uitvallen van de elektriciteit, redelijk
toeven was. Voor praktische zaken
kon ik een beroep doen op een team
van studenten of op enkele stafmedewerkers.

tussen de studenten onderling bestaat.
Ik heb in mijn afscheidsspeech dan
ook gesteld dat zonder studenten een
(zelf)kritische vraagstelling te leren
de BNKP niet de theologen krijgt die
dit gedeelte van de wereldkerk nodig
heeft, namelijk die loyaal aan de
traditie ingaan op de uitdagingen die
de moderne samenleving stelt, ook in
dit wat afgelegen en verarmde
gedeelte van Indonesië.
Het zou, voor het niveau van het theologisch onderwijs, goed zijn om regelmatig een docent te sturen. Niet alleen
om er les te geven en studenten wat bij
te spijkeren (trouwens ook de docenten
van Sundermann kunnen wel wat bijscholing gebruiken), maar ook om
nieuwe ontwikkelingen te entameren
die binnen de bestaande beleidskaders
wat afgeknot blijven. Een docent in de
historisch/systematische theologie (met
accent op het Luthers eigene) heeft op
dit moment de voorkeur. Voorwaarde is
wel dat deze docent het Bahasa Indonesia fatsoenlijk beheerst.

Bibliotheek

Intocht bij de viering van 125 jaar zending op de Batu-eilanden (Ujung Batu).
(Foto: Klaas Zwanepol)

Niveau
Over de hele linie zou ik zeggen dat
de opleiding op dit moment (nog) niet
voldoet aan de vereisten die elders aan
een Bachelor Theologie worden gesteld.
Daarbij moet ik me beperken tot de
vakken historische en systematische
theologie en moet worden aangetekend
dat er een behoorlijk niveauverschil
juni 2014

Onmisbaar voor het omhoog brengen
van het niveau van onderwijs is aandacht besteden aan de karige bibliotheek. Die moet in ieder geval worden
opgeschoond en uitgebreid met meer
relevante (buitenlandse) literatuur. Een
ander punt van zorg is de toegankelijkheid van wat in de bibliotheek
beschikbaar is. De huidige catalogus
is een kaartenbak waarvan de inhoud
half door insecten is opgevreten. Een
digitaal systeem dat bovendien toegang geeft tot literatuur die elders
aanwezig is, lijkt onderhand wel een
vereiste.

Luthers Catechismus in het Nias
Ondanks herhaald verzoek ben ik er
niet in gelaagd in contact te komen
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met de vertaler(s) van de tekst van
Luthers Kleine Catechismus in het
Nias, een project dat door het Luthers
Genootschap wordt ondersteund. Ik
had graag met de vertaler(s) van
gedachten willen wisselen over de te
gebruiken grondtekst, omdat ik uit
eigen ervaring maar al te goed weet
dat hier een paar knopen moeten
worden doorgehakt en het zou mij
benieuwen hoe men dat in dit geval
gedaan heeft.
De bestaande handzame editie van de
Katechismus Kecil van Luther (tweetalig in het Indonesisch (B.I.) en het
Nias) die met hulp van de Australian
Lutheran Church is vervaardigd, vertoont tekstueel veel gebreken. Er is
een door dr. Simorangkir uitgebrachte
editie van het Concordiënboek in het
B.I., die gebaseerd is op de Amerikaanse
uitgave van het Book of Concord door
Tappert en die een editie van de Kleine
Catechismus bevat, die beter is dan de
nu voorliggende. Maar dan nog blijven
er beslispunten ten aanzien van de
tekst. Daarover heb ik ook met de
studenten gesproken.
Ik had willen aanbevelen om de nieuwe
uitgave van Luthers Kleine Catechismus ook tweetalig uit te brengen.
Men zou zelfs, mee in het kader van
het entameren van het Engels onder
de studenten, kunnen overwegen een
polyglotte editie uit te brengen. Met
toestemming van de editors heb ik
een digitale versie van de Engelse
editie van Luther’s Small Catechism,
zoals die is opgenomen in de Book of
Concord editie van Kolb en Wengert,
digitaal ter beschikking gesteld.
Daarvan is weinig gebruik gemaakt;
zelfs de Maleis-Niasse editie die ik de
studenten van mijn class namens het
genootschap had aangeboden, lieten
sommige studenten dicht.

Jubileum Batu-Kerk
Namens het Luthers Genootschap
maakte ik deel uit van de officiële
delegatie die de feestelijkheden bijwoonde rondom 125 jaar zending,
ofwel het jubileum van de Batu-Kerk
(BNKP). Na een vliegtocht vanuit
Gunung Sitoli naar Tanah Masa en
vervolgens een boottocht (met de
door het Genootschap geschonken
boot) naar Pulau-Pulau Batu, werden
we door een menigte op de kade verwelkomd en kregen de gedelegeerden
een bloemenkrans omgehangen. We
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Predikanten en vicarissen tijdens de cursus ‘Luthers Theologie’: Synod’s Office
BNKP. (Foto: Klaas Zwanepol)
waren twee aan twee ondergebracht
in het enige logement op het eiland.
’s Avonds was er een diner met de
predikanten en kerkeraadsleden van
de gemeenten behorend tot ressort 38
van de kerk. Van ressort 39, eveneens
jubilerend, was slechts één vertegenwoordigster aanwezig. Vermeldenswaard is dat het vervoer tussen de
locaties onderling plaatsvond achterop
een brommer!
De volgende dag was een bezoek aan
de Jubileumkerk gepland en konden
we ons installeren voor de workshops
van die middag: een over de regels
waaraan de financiële administratie
van de kerk moet voldoen, een over
de gevolgen van mondialisering en
een over Evangelie en Cultuur, toegespitst op de relatie christendom en
islam, met de triniteit als demarcatielijn (ik). De hierop volgende zondag
werd in de kerk van Ujung Batu een
feestelijke eredienst gehouden. In een
processie, die werd geopend door drie
in het wit gehulde meisjes met respectievelijk de bijbel, het kruis en een
altaarkaars in de hand, trokken de
delegatieleden en predikanten de goed
gevulde kerk binnen. In een lange
dienst, die werd opgeluisterd door
koorzang en dans, werd uitvoerig stil
gestaan bij de geschiedenis van de
Batu kerk. Schrijver dezes heeft in een
wat langere toespraak de gelukwensen
en hartelijke groeten uit Nederland
overgebracht.
Daarna volgde een maaltijd, met de
inmiddels overbekende gerechten
varkenskop en vis – aan het meeste
heb ik me weten te onttrekken met
een beroep op de culinaire traditie in
Nederland die niet toestaat allebei
tegelijkertijd te gebruiken – en een
juni 2014

soort volksdans die ik al snel voor
gezien hield omdat ik ontdekte dat
mijn fort eerder in toespraakjes ligt
dan in dit soort exercities. Ik heb me
intussen met een van de weinig
Engels sprekende gemeenteleden
kunnen onderhouden.
Aan het eind van de dag was men zo
vriendelijk het gezelschap over te varen
naar een eiland met een fatsoenlijk
strand waar gezwommen kon worden.
De volgende dag werden we weer
door een grote afvaardiging van de
Batu-eilanden uitgeleide gedaan voor
de terugreis naar Gunung Sitoli.

Afscheid
Na de laatste colleges, enige voorbereiding voor het examen dat aan deze
cursussen was verbonden en afrondende gesprekken met collega’s en
studenten, nam ik afscheid van STT
Sundermann voor een terugreis met
een omgekeerd cultuurschokje via
Medan, naar Kuala Lumpur en tenslotte
naar Amsterdam. Wat mij vooral bij
zal blijven is het prachtige gezang
dat ’s avonds vanuit de dormitory
opklonk, juist ook als de elektriciteit
weer voor de zoveelste keer was uitgevallen; ‘het duister stuk zingen’
heet dat ergens. Ook heeft mij heel
aangenaam getroffen hoe vriendelijk
studenten met elkaar omgaan. Meisjes,
maar ook jongens lopen gearmd over
de campus. Al die tijd dat ik er was
heb midden tussen de studenten
wonend geen onvertogen woord
gehoord. Als dit de trend is, belooft
dat wat voor gemeenten die ze zullen
gaan dienen.
Klaas Zwanepol
(bewerkt door Praxedis Bouwman)
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Schuilkerk in het bos

S

inds enige jaren bestaat de
periode maart-juli voor mij en
mijn zoon uit een flink aantal
wandelingen, als training voor de
Nijmeegse Vierdaagse. Om niet alleen
kilometers-te-vreten, zoeken we dan
vaak een aantal leuke wandelingen uit,
en zo kom je op bijzondere plekken.
Zo is daar het Pelgrimspad, dat loopt
van Amsterdam, langs Gouda, via
Den Bosch, naar Maastricht (en dan,
als je wilt , helemaal naar Santiago
di Compastella).
Het stuk onder Eindhoven loopt deels
door een leeg heidelandschap, de
Strabrechtse heide. Deze heide wordt
afgewisseld met plukken bos, maar
langzamerhand loop je richting de
grens met Limburg, en wordt het meer
bos dan heide. En daar kom je plotseling, midden en verscholen in het bos,
de restanten van een oude kerk tegen.
De kerkbanken staan er (weer), de
muur is tot dertig centimeter hoogte
gerestaureerd, dus je ziet de ‘outline’,
en vooraan in ‘de kerk’ staat een altaartafel met een kruis. Er kan zo Avondmaal gevierd worden – wij stopten er
even voor een boterham, maar die gaf
op deze manier wel extra kracht.

Schuilkerken hebben niet altijd een
leuke historie, maar zijn wel fascinerend. Dat geldt ook voor deze, en
daarvoor moeten we terug naar het
eind van de Tachtigjarige Oorlog. Deze
eindigde in 1648, maar in de eeuw
daarvoor had Luther een steen in de
katholieke vijver gegooid, en dit had
als gevolg dat het Protestantisme
ontstond, met al z’n vormen en
afsplitsingen. Religie was nog sterk
verbonden met landen en heersers
(zoals koningen en graven) en de
Tachtigjarige Oorlog ging daarmee
niet alleen over de strijd tussen
Spanje en de Nederlanden, maar ook
tussen Katholiek en Protestant. De
landkaart was gedurende die hele
periode erg bont, en zo kon het
gebeuren dat aan het eind van die
oorlog een groot deel van het huidige
Noord-Brabant onder invloed van de
protestantse Oranje-familie kwam, en
omgedoopt werd tot ‘Staats-Brabant’.
Voorheen was het overwegend katholiek, en nu werd met redelijk harde
hand de inwonenden verboden om
hun katholieke eredienst te vieren.
Met name de burgers op de grens met
het katholieke Limburg konden zater-

dags of zondags na een (fikse) wandeling hun katholieke dienst vieren – zo
ook in de buurt van Weert, waar een
klooster was (is). De minderbroeders
franciscanen hadden zich in 1461 in
Weert gevestigd, en vingen vanaf 1648
een deel van de Staats-Brabantse
bevolking op. Maar men werd de lange
wandelingen moe – wat ik mij goed
voor kan stellen, en wilde dichterbij,
net over de grens, een kerkje. Dit wordt
uiteindelijk de grenskerk van Grashut,
en wordt bezocht door gelovigen uit
het naburige Leende en Cranendonck.
Vanaf de grenskerk naar Weert is het
nog zeker 15 km lopen. En dan klagen
wij wel eens dat er geen kerk in de
wijk is…
Erik Fledderus

Officiële mededelingen
Steunaanvragen
Naast formele aanvragen bij de commissie Steunverlening kloppen diverse
(kerkenraden van lutherse) gemeenten
ook op een eerder moment aan bij de
Synodale Commissie. Na een aantal
oriënterende gesprekken waarin een
pad voorwaarts is gevonden worden
één of meerdere adviseurs in stelling
gebracht. Deze komen soms uit de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk of we vragen lutheranen
met een flinke bestuurlijke ervaring.
Daarnaast heeft een delegatie van de
Synodale Commissie en de Financiële
Commissie gesproken met het moderamen van de Generale Synode over
de subsidieaanvragen bij de commissie
Steunverlening en met name over de
onduidelijkheden ten aanzien van de
criteria voor steunwaardigheid van
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aanvragen die door lutherse gemeenten
gedaan werden. Het moderamen bereidt
een voorstel voor de Kleine Synode
voor, waarbij aanvragen van nood
lijdende gemeenten en aanvragen met
betrekking tot het bevorderen of in
stand houden van de lutherse traditie
op basis van verschillende criteria
beoordeeld kunnen worden. Het precieze voorstel volgt nog, maar werd
op hoofdlijnen besproken – een grote
verbetering naar het zich laat aanzien
met de huidige situatie.

Predikantenopleiding
Naast aandacht voor de gemeenten en
hun predikanten besteed de Synodale
Commissie aandacht aan de studenten
op de opleiding. Op hun verzoek werd
een gesprek gevoerd met ds. Trinette
Verhoeven; aanwezig waren een vijfjuni 2014

tal Lutherse studenten die allen op
termijn het predikantsambt zoeken.
In dit gesprek kwam onder andere de
aandacht voor de Lutherse identiteit
in de opleiding aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) aan
de orde en daarnaast ook de wens van
de studenten voor meer ondersteuning.
In het hierboven genoemde gesprek
met het moderamen van de Generale
Synode is hier ook over gesproken.
De synodescriba dr. Arjan Plaisier en
ds. Trinette Verhoeven zullen hierover
een gesprek hebben met een CvB-lid
van de PThU.

Samenwerking
De samenwerking met de diensten
organisatie verloopt zeer positief. Bij
het produceren van de nieuwsbrief
van de Synodale Commissie naar de
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kerkenraden en de leden/plaatsvervangers wordt nauw samengewerkt
met de afdeling Communicatie. Daarnaast sprak de presidente met de
gemeenteadviseurs en zal zij binnenkort overleggen met de afdeling Kerk
in Ontwikkeling. Dit met het oog op
een zo goed mogelijke inbedding in
het geheel van de Protestantse Kerk
in Nederland.

gebruikelijk om, naast hun reguliere
afgevaardigde, tussentijds ook een
adviseur naar de Council Meetings
van de LWF af te vaardigen. Voor
Nederland is namens de Protestantse
Kerk mevrouw Daan Leker onze reguliere afgevaardigde. Nadat de LWF ons
gevraagd heeft om ook een adviseur
af te vaardigen, is mevrouw An van
der Sluis gekozen om deze taak op

Onderonsje van lutherse synodeleden tijdens een pauze van de generale synode in
Lunteren op 24 april. Van links naar rechts: ds. Jan Boom, Erik Fledderus, Robert
Barendse en presidente ds. Trinette Verhoeven. (Foto: Jan van de Lagemaat)

2017
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn
zeven jaar geleden al begonnen. In
2017 is het 500 jaar geleden dat Luther
zijn stellingen aan de kapeldeur in
Wittenberg spijkerde. De afgelopen
jaren, op weg naar 2017, zijn in ons
land in het kader van deze herdenking
verschillende activiteiten georganiseerd,
zoals bijvoorbeeld een landelijk symposium. Dit gebeurt aan de hand van
centrale thema’s die door de Lutherse
Wereld Federatie (LWF) zijn vastgesteld. Namens de Evangelisch-Lutherse
Synode kon Trude Helmhout zitting
nemen in de werkgroep en in overleg
met de Synodale Commissie werken
de werkgroep en de vrouwenbond
inmiddels nauw samen. Ds. Marlies
Schulz werd contactpersoon voor de
LWF. Daarnaast trad ds. Trinette
Verhoeven toe tot een kleine commissie van de dienstenorganisatie die
praat over een herdenking van 2017
PKN-breed.

Afvaardiging naar de LWF
Om optimaal bij te kunnen dragen
aan de relevante beleidsthema’s van
de LWF, is het voor de meeste landen
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zich te nemen. Wij zijn verheugd dat
zij haar grote internationale ervaring
kan gaan inzetten voor de LWF.

Afscheid
De lutheranen in Nederland hebben
al jaren contact met het nationaal
comité van de Vereinigte Evangelische
Lutherische Kirche Deutschland (VELKD
in het kort) – de koepel van Lutherse
landskerken in Duitsland. Prof. dr.
Marcel Barnard nam afscheid als
vertegenwoordiger vanuit Nederland
in de liturgische commissie van de
VELKD. Wij besloten vanwege het
belang van de Lutherse liturgie voor
opvolging van hem te zorgen. De vraag
naar de naam van een opvolger zal bij
de nieuw aantredende commissie voor
Liturgie en Kerkmuziek neergelegd
worden. In maart bezocht de presidente de bisschoppenconferentie van
de VELKD. De contacten waren plezierig en leidden van verschillende
kanten tot de vraag om op Europees
niveau meer met ons samen te werken.

Kerkmuziek en ‘het’ katern
Veel gemeenten gebruiken het nieuwe
liedboek al, maar hiermee is wel de
juni 2014

vraag gekomen rondom een nieuw/
bijgewerkt katern. Het ligt dan voor
de hand om met de (ELS-)adviseur
voor kerkmuziek, de heer Gerrit Baas,
te overleggen. Bij zijn aantreden is
samen met de Synodale Commissie
overlegd met de Lutherse Werkgroep
voor Kerkmuziek over de taakverdeling
tussen de Werkgroep enerzijds, en
daarnaast de commissie voor Liturgie
en Kerkmuziek. We kwamen overeen
dat de oude taakverdeling die indertijd
door Willem Mudde was geformuleerd
eigenlijk een hele mooie was: een
beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende, waarbij voor bereiding
bij de commissie zou komen te liggen
en die van uitvoering bij de werkgroep.
Die werkgroep kon gelijk aan de slag
met een revisie van het Luthers katern.
Intussen zijn ook nieuwe leden voor
de commissie Liturgie en Kerkmuziek
gevonden. Tijdens de synodevergadering van 24 mei 2014 zijn de volgende
leden in de commissie benoemd: de
theologen Detlef Bohlken (Tiel),
Suzanne Freytag (Groningen) en Hanna
Rijken (Utrecht), de kerkmusici Jeroen
de Haan (Den Haag), Mathias Havinga
(Amsterdam) en Gea Hoven (Zwolle),
als waarnemer namens de EvangelischLutherse Kerk in België ds. Gijsbertus
van Hattem (Antwerpen), en als praeadviseur Liturgie en Kerkmuziek van
de synode Gerrit Baas (Enschede).

Agendaberichten en korte
berichten
•D
 s. Willem Boon bevestigde ds.
Uwe Hummel als predikant met
bijzondere opdracht in dienst van
de Baseler Mission.
• Ds. Maria Pfirrmann is inmiddels
goed aangekomen bij haar
nieuwe gemeente in Duitsland.
Haar adres is: Kiwittweg 8,
47665, Sonsbeck (DE); voor email
contact kan ze bereikt worden op
post@mariapfirrmann.eu
• Ds. Willem Boon is benoemd tijdens
de Generale Synode op 24-25 april
in de commissie van Rapport (Leven
en Werken van de Kerk) van de
PKN. Tijdens diezelfde vergadering
is Robert Barendse als lid van de
Kleine Synode benoemd.
• Hans Ruppert is voorgedragen voor
de Commissie Steunverlening.
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Amber Arnoldus namens LWF
naar klimaattop in Peru
Op uitnodiging van de Lutherse Diaconie in Amsterdam zal Amber Arnoldus uit Haarlem
deelnemen aan het Jongeren Klimaatprogramma van de Lutherse Wereldfederatie
‘Strategic Advocacy for Climate Jusitice’. Het jongerenprogramma kreeg in 2010 een
extra stimulans tijdens de assemblee van de LWF in Stuttgart. De LWF committeerde
zich hier tot ‘caring for the evironment, which we do not own, so future generations
may enjoy the fruits of creation and lead wholesome lives’. Het nieuwe delegatielid
noemt haar benoeming ‘een grote eer’ en herkent zich in de LWF-ambities: ‘Wat is er
mooier dan de schepping behouden voor toekomstige generaties?’
Wereld mooi houden

Actie. De delegatie zelf bestaat uit
elf jongeren uit de hele wereld.
Het andere Europese lid komt uit
Frankrijk. De voorbereidingen zijn
in maart al begonnen. De communicatie gaat met name via een
emailgroep, facebook, maandelijkse
skype-ontmoetingen van 90
minuten, online-trainingen en een
virtuele conferentie op 31 oktober!

Amber Arnoldus is 25 jaar en lid
van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente te Haarlem, één van de
zes brandpunten van de Lutherse
Gemeente in Amsterdam. Ze studeerde Engelse Taal en Cultuur
aan de universiteit van Leiden en
werkt nu bij de Bibliotheek van
Zuid-Kennemerland. Amber kijkt
uit naar haar nieuwe functie: ‘Ik
heb veel interesse in theologie en
natuur en wil mij graag inzetten
om de wereld zo mooi en leefbaar
mogelijk te houden voor onszelf
en voor toekomstige generaties. Ik
ben blij dat ik deze kans krijg en
ik zal mij voor de volle honderd
procent inzetten.’

Publiciteit

Climate Justice
De LWF riep in 2010 alle regeringen
op om meer leiderschap te laten zien
op het thema klimaatverandering.
Bijvoorbeeld door alternatieven te
ontwikkelen voor fossiele brandstoffen.
Maar ook door aandacht te schenken
aan de impact van klimaatverandering
op ontwikkeling en armoede in de
meest kwetsbare samenlevingen.
Sleutelwoord in dit alles is Climate
Justice.
Een van de middelen die de LWF
gebruikt is een advocacy-program
(pleitbezorging) over een langere
periode: 2012-2017. Daarvoor worden
jongeren uitgenodigd uit alle lidkerken.
Voor Nederland heeft de Lutherse
Diaconie in Amsterdam de werving
op zich genomen. ‘Als lutherse kerk24

gemeenschap in Amsterdam is het
onmogelijk om de klimaatagenda van
samenleving en politiek te beïnvloeden,
maar als kerk wereldwijd kunnen we
wel onze stem laten horen’, zo liet de
diaconie weten.

Klimaattop in december
Amber zal deel uitmaken van een
LWF-jeugddelegatie die zal deelnemen
aan de klimaatconferentie COP 20 in
Lima (Peru), van 1-12 december 2014
en zo mogelijk ook aan de COP 21 in
Parijs in 2015. Daarvoor ontvangt zij
onder meer begeleiding van Kerk in
juni 2014

Amber is zich ervan bewust dat ze
namens vele lutheranen naar Peru
gaat. Zij hoopt op een uitwisseling
tussen gemeenten en de delegatie
en zal via sociale media en rapportages publiciteit geven aan het
thema en de activiteiten van de
delegatie. Amber: ‘De LWF jeugddelegatie bestaat uit jongeren uit
de hele wereld die gezamenlijk de
stem vormen voor de Lutherse
gemeenten en voor een ieder die
zich wil inzetten voor een mooie,
leefbare wereld. Samen promoten wij
duurzaamheid en kijken naar wat er
per land mogelijk is om dat te bereiken.
Wij geven de gemeente een stem en
ik zou heel graag jullie ideeën,
meningen en suggesties betreffende
klimaat en milieu verzamelen. Dus
schroom niet mij te benaderen.’
Amber Arnoldus is bereikbaar via
e-mail: Amberluther@outlook.com.
Meer informatie over de delegatie:
https://www.facebook.com/
LWFforclimatejustice
Frans Rozemond
elkkwartaal

