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Meditatie

ajaar 2014. Het is inmiddels al weer vijfentwintig 
jaar geleden. Een kwart eeuw geleden viel de muur in 
Berlijn. Na een lange tijd van vluchten via Hongarije 

en de ambassade van Praag, na vele doden aan de grens 
en na vele demonstraties, werd het ineens voor iedereen 
mogelijk om te reizen. Een verspreking, een ondoordachte 
actie van een enkeling wellicht, maar ineens, ondanks alle 
onrust toch nog onverwacht was de grens open. En meteen 
gingen veel mensen kijken. Heel Berlijn was een groot feest. 
Eindelijk vrij. Eindelijk grenzeloos vrij.
En nu zijn wij een hele tijd verder. Er groeit een nieuwe 
generatie mensen op die de grens, de muur, alleen nog 
maar uit de geschiedenisboeken kent. Wij leven in vrijheid. 
En toch klinkt de vraag hoeveel dichter wij nou werkelijk 
bij de vrijheid zijn gekomen. Of loopt de grens nu ergens 
anders, op een andere manier? Tussen arm en rijk, tussen 
hoog- en laagopgeleiden?
Mensen zijn op zoek naar vrijheid. De mens wordt onder 
andere gekenmerkt door een vrije wil en ook door een 
grote behoefte aan vrijheid.
Vrijheid geeft ruimte die niet door anderen wordt bepaald 
en ingevuld, maar ruimte voor mezelf, voor wat voor mij 
belangrijk is.
Het is bijna weekend. En eigenlijk is dat wel het mooiste 
moment. Als je op vrijdagmiddag naar huis komt. Een 
hele tijd kun je loslaten wat je de hele week bezig houdt. 
De drukte verdwijnt. Misschien wordt het wel een bijzonder 
gezellig weekend met vrienden, misschien wordt het juist 
een heel rustig weekend. Wellicht eindelijk weer eens de 
kans om lekker uit te slapen. En als je het serieus aanpakt, 
zijn er in het weekend ook geen prestaties. Niet eens op 
het gebied van sport.
Als ik dat hoor, voel ik allereerst dankbaarheid. Een dag 
niets hoeven doen. Ik mag de sabbat, de rustdag, als cadeau 
ontvangen. Ik hoef daar niets voor te doen. Of, theologisch 
gezegd: ik ben gerechtvaardigd door een gebod van God.
Want waar komt de sabbat eigenlijk vandaan? In de bijbel 
vinden wij verschillende plekken waar over de sabbat 
wordt gesproken. Een daarvan is de bevrijding uit Egypte. 
Om deze bevrijding te gedenken zal er een feestdag zijn. 
En natuurlijk in het scheppingsverhaal, waar God zelf op 
de zevende dag rust neemt. Je zou kunnen zeggen dat op 
deze zevende dag vrolijkheid, vrede en rust geschapen 

werden. Omdat het scheppingsverhaal een universeel 
karakter heeft, geldt de sabbat in de visie van de Joden 
ook voor anderen. De sabbat bestaat al sinds het begin van 
de wereld. De sabbat maakt als rustdag deel uit van de 
gerechtigheid voor allen: je moet een voorproefje op het 
Rijk van God kunnen nemen. En vanuit de sabbat valt ook 
het sabbatjaar en het jubeljaar te beredeneren, de momenten 
waar de samenleving weer hersteld wordt: schulden worden 
kwijtgescholden, zodat een nieuw begin mogelijk is.
De kern van de uitspraak van Jezus over de sabbat ligt hierin: 
De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat.
De sabbat is niet heilig, dus? Juist in de reformatie is het 
gebod om de feestdag te heiligen beperkt tot het uur van de 
dienst. De rest werd aan de overheid overgelaten. De sociale 
kant van het sabbatgebod (een collectief vrij weekend) 
werd pas door de arbeidersbeweging opgepakt.
Van kerkelijke zijde is dus enige bescheidenheid op zijn plaats 
als het gaat om de zondagsrust. Vooral mag er aandacht 
zijn voor de collectieve vrije dag als geschenk. Misschien 
zeg ik het wel luthers als ik het evangelie noem. In tegen-
stelling tot de wet, die iets van mij vraagt.
Jezus pleit niet voor de afschaffing van de sabbat, maar 
hij laat ons zien dat het ten diepste om vrijheid gaat.  
vijfentwintig jaar geleden, een keer per week – en juist nu.

Detlef Bohlken

N
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Bij de voorplaat
Daan Leker bezocht de councilmeeting 
van de Lutherse Wereldfederatie op Nias 
(Indonesië). Zij doet verslag op p. 22-23. 
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Er gaat wel eens wat fout bij het 
maken van ElkKwartaal, laat ik daar 
mee beginnen. De redactie kreeg een 
emailtje van mevrouw Boon die haar 
man in de vorige editie van Elk-
Kwartaal wel herkende, maar ineens 
zag dat hij een nieuwe naam had. 
Bij de man uiterst links op foto op 
pagina 23 hoort natuurlijk gewoon 
de naam Willem Boon! 

We proberen al het nieuws en de 
berichten altijd op de goede manier 
te brengen. Daarom worden alle 
artikelen en berichten altijd door een 
tweede lezer, dat is meestal de 
hoofdredacteur, gelezen en daar 
waar nodig aangepast. Vervolgens 
gaan alle stukken ook nog eens in 
de eindversie naar alle redactieleden. 
En dan pas wordt de boel in het 
dienstencentrum van de Protestantse 

Kerk klaargemaakt voor de opmaker. 
Ook daar komen vervolgens proeven 
van terug die weer door twee mensen 
bekeken worden voordat de hoofd-
redacteur fiat geeft voor de druk. 

En toch glipt er soms wat door. 

Wie wil er trouwens meeschrijven 
aan dit blad? We zouden erg graag 
nieuwe mensen bij de redactie willen 
betrekken! Als een leuk en creatief 
team u/jou wat lijkt, stuur dan een 
emailtje naar het in het colofon 
genoemde redactieadres. 

Deze editie van ElkKwartaal maakte de 
redactie, ondersteund door schrijvers 
van buiten, graag voor u.

Praxedis Bouwman 

Ten geleide

Marcus 2:23-28

Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te 
plukken. ‘Kijk eens!,’ zeiden de farizeeën tegen hem, ‘waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ Maar hij 
antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 
Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen 
de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er 
voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’
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Luthers accent in de PG Almere

rie voorgangers gingen daarbij 
voor aan een veelkleurige ge - 
meente, uit verschillende achter-

gronden en tradities gesymboliseerd 
door een reusachtig bont bloemenboeket 
bij de altaartafel. Vertegenwoordigers 
uit de voormalige vier deelgemeenten 
ontstaken elk een gekleurde kaars 
aan de paaskaars die op de lessenaar 
bijeen werden gezet.
Ook ontving Maren Mielke de zegen 
voor haar functie van pastoraal werker 
voor de lutherse leden van de PGA. 
Zo kreeg deze feestelijke dienst meteen 
een luthers accent.

Luthers geluid
Door de fusie tussen hervormd, gere-
formeerd en luthers Almere werd de 
ELG Flevoland (sinds 1991) opgeheven, 
maar daarmee verdwijnt niet het 
lutherse geluid binnen de PGA.
Mede op initiatief van dominee Chica 
van Dam (sinds 2012 consulent van 
ELG Flevoland) zette de kerkenraad 
in op een subsidieregeling van de 
Protestantse Kerk. Zo werd het moge-
lijk een pastoraal medewerker aan te 
trekken voor pastorale ondersteuning 
aan de Flevo-lutheranen met als 
belangrijke neventaak: uitdraging van 
het lutherse gedachtegoed in de hele 
protestantse gemeente. Na advies van 
synodepresidente Trinette Verhoeven 
kwam Maren Mielke in beeld en...  
het klikte. Sinds mei 2014 is zij als 
participant van de lutherse bezoek-
groep hét aanspreekpunt voor zo’n 
tweehonderd lutheranen in Almere  
en daarbuiten, in de polder.

Omzien naar elkaar
Maren Mielke is gepokt en gemazeld 
in de lutherse traditie, haar wieg stond 
in Noord-Duitsland. Na de middelbare 
school sloeg ze haar vleugels uit naar 
Zwolle waar ze in het Dominicanen-

Al enige tijd is ze bezig met een kennis-
makingsrondje in ‘haar’ gemeente. In 
samenspraak met de bezoekersgroep 
overlegt ze de aanpak en opstelling, 
‘aan hun kennis en ervaring heb ik 
veel, want zij kennen de gemeenteleden 
al járen’. En nee, ze is niet bang dat 
men haar misschien wat jong vindt 
voor de soms grote vragen die zich 
(kunnen) aandienen. ‘In de ogen van 
ouderen zijn kerkelijke gesprekspartners 
en predikanten natuurlijk steeds jonger 
maar ik voel me serieus genomen, 
ook in het goed luisteren kan ik laten 
merken dat de ander ertoe dóet! Dat 
ik bijna dominee ben helpt soms ook 
wel.’ En dat een lutherse dame op 
leeftijd haar bij het afscheid eens 
moederlijk gedag zegt met ‘dag kínd- 
doe je voorzichtig?’ vindt Maren 
alleen maar prettig. ‘Pastoraat is in 
eerste instantie belangeloos er zijn 
voor de ander; ik hoef er niets voor 
terug. Als iemand bij het weggaan 
toch zoiets tegen mij zegt, vat ik dat 
op als blijk van zorg- dat is een 
cadeautje’.
Het kerkelijk werk brengt haar ook 
dichter bij het toekomstige predikant-
schap, naar verwachting over een jaar. 
‘Het voelt als verdere klaarstoming 
voor het ambt, maar dan vooral de 
lusten en nog niet zozeer de lasten. 
Het directe en spontane contact met 
mensen, zoals nu, vind ik heel fijn’. 
Ze hoopt dat ze ‘straks’ niet teveel 
met een academisch hoedje op zal 
reageren... 

Was ik niet al luthers geboren, 
dan werd ik het metéén
Naast haar pastorale hoofdtaak –  
het toerusten van de bezoekgroep – 
organiseert ze ontmoetingsmiddagen 
en -avonden waarin ze de thema-
behoeften aftast ‘wat willen jullie 
zelf- zetten we ons in op nieuwe 

Wat tien jaar geleden landelijk zijn beslag kreeg werd nu ook in Almere realiteit: op 
20 augustus werden de hervormde, gereformeerde en lutherse gemeente één in de 
Protestantse Gemeente Almere (PGA). Dat werd gevierd in een gezamenlijke eredienst 
op zondag 14 september, de dag dat ook de PKN haar 10-jarig bestaan gedacht.

leden of leggen we ons neer bij een 
langzame stilstand?’
Ook zal ze met regelmaat voorgaan 
in de gezamenlijke diensten van de 
PGA waarbij ze niet alleen het 
lutherse element wil benadrukken, 
maar ook de introductie ervan voor 
wie nu eenmaal nog niet zo aan 
gewend is aan het luthers-liturgische.
Binnen deze kersverse PGA zijn de 
lutheranen, zoals gewoonlijk, sterk in 
de minderheid. Maren neemt dat niet 
zo zwaar; ze ziet het juist als een 
prikkel om het zout in de gemeente  
te blijven. ‘Als ik niet al luthers was 
geboren, zou ik het meteen worden!’ 
Wel is ze op haar hoede voor dog-
matische starheid, zoals ze die hier-
en-daar in haar eerste Nederlandse 
jaren ook ervaarde: ‘de kerk, het 
geloof, moeten niet angstig of benauwd 
maken maar juist aanmoedigen tot 

steun en vreugde. Het lutheranisme 
nodigt uit tot ádemen, je zintuigen 
gebruiken, je creativiteit ontwikkelen.’ 
Ze beziet de lutherse liturgie hierbij 
als logisch en natuurlijk. ‘Hier is 
ruimte voor alle vreugde en verdriet. 
In een viering wordt dit bewust in 
dialoog met God gebracht, natuurlijk 
het liefst met de viering van het  
Heilig Avondmaal, om uiteindelijk als 
gezegend mens weer op pad kunnen. 
Ik zie dit als een bewust leven uit 
genade’. Deze gedachte, zo merkt ze, 
is binnen haar nieuwe werkkring nog 
niet PGA- ‘eigen’; de lutherse liturgie 
(en traditie) nodigen niet meteen 
ieder tot deelname. ‘Opvallend,’, 
noemt Maren, ‘het consequent ver-
mijden van de toevoeging ‘luthers’ in 
de dienstenagenda van PGA- alsof er 
iets mee is.’ Op dat gebied ziet ze ook 
nog wel een klusje liggen. ‘Kerkelijk 

klooster in een internationale, kerke-
lijk georiënteerde vrijwilligersgroep 
werkte met onder meer gehandicapten 
en dak- en thuislozen. Daar werd haar 
latente belangstelling voor (praktisch) 
geloof en medemenselijkheid zo aan-
gewakkerd dat ze vervolgens theologie 
ging studeren, zo vertelt ze in accent-
loos Nederlands (mede te danken aan 
een stevige taalcursus bij de Domini-
canen). Tijdens haar studie liep ze 
stage bij een instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg waar ze ook te maken 
kreeg met mensen in crisissituaties. 
‘Juist in die context worden vragen 
naar het ‘hoe, waarom, waartoe’ van 
het leven uitvergroot. Het stemt me 
dankbaar als ik dan mensen een stukje 
op hun levensweg mag begeleiden en 
kan laten merken dat er naar hen 
wordt omgezien.’
Elkaar het gevoel geven niet alleen  
te zijn, omkijken naar elkaar en het 
geloof letterlijk handen en voeten 
geven - dat is wat ze wil uitdragen in 
haar pastorale werk. Ze is niet bang 
voor ‘moeilijke’ situaties ‘hoewel 
echte eenzaamheid of lichamelijke 
ongezondheid natuurlijk wel moeilijk 
ís. Meestal klikt het goed, zowel waar 
het geloofsvragen betreft als in 
‘gewone’gesprekken.’

Dag kind, doe je voorzichtig?
Hoewel niet kerkelijk opgevoed en 
slechts geconfronteerd met de ‘kerk op 
wielen’ zoals dat in haar geboorte-
streek heet: je komt er voor ‘t eerst in 
de kinderwagen (doop), dan in de 
trouwkoets (huwelijk) en tot slot in 
de lijkwagen (uitvaart), was Mielke 
van jongs af geboeid door kerk en 
geloof. Zo trok ze ook op eigen initi-
atief als vrijwilliger naar het Zwolse 
Dominicanenklooster en beschouwt 
ze zichzelf als ruimdenkend ten 
opzichte van andere gezindten.

elkkwartaal 5 

zijn is dingen met elkáár rooien, 
samen geestelijk sparren; als we er in 
de kerk niet samen zijn met en voor 
elkaar, waarom zijn we dan kerk?’

Zo bleven in de ochtend van 14 sep-
tember alle kerken in Almere op slot 
zodat kerkgangers de eredienst ter 
gelegenheid van de fusie konden mee-
vieren in kerkgebouw Goede Rede. 
Dat de PGA-eenwording op 14 sep-
tember ook luthers geaccentueerd werd 
met de zegen voor het pastorale werk 
van Maren Mielke kan niemand zijn 
ontgaan. Ook volgens lutherse traditie 
was de gezamenlijke viering van het 
Heilig Avondmaal. ‘Kippenvel’, zo 
ervaarde Maren, ‘de hele PGA die op 
weg naar de communie sámen het 
Sanctus zingt’.

Alma Evenhuis

met kerkelijk werker Maren Mielke

D

Maren Mielke (l) tijdens de PGA-eredienst van 14 september. (foto: Clickflash Photography Almere)
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et is 2 mei 2011 als ik Boudewijn 
Tarenskeen (*1952, Hollandia 
Haven, voormalig Nederlands 

Nieuw-Guinea) voor het eerst ontmoet. 
Ik zal deze Nederlandse componist in 
het kader van mijn onderzoek inter-
viewen over zijn Mattheüspassie – een 
opzienbarende compositie waarmee 
hij een belangrijke muziekprijs heeft 
gewonnen. Aan het eind van ons 
gesprek vertelt hij over één van de 
volgende muziekstukken waaraan hij 
werkt: een oratorium over Maarten 
Luther. Ik veer op: hier wil ik meer 
van horen. 

De vijand
Het verbaast me dat een componist 
van hedendaagse klassieke muziek, 
die persoonlijk het christelijk geloof 
overduidelijk achter zich heeft gelaten, 
zo gemotiveerd is om iets te doen rond 
Maarten Luther. Hij blijkt een heel 
eigen beeld van Luther te hebben – 
een beeld dat nauwelijks raakvlakken 
heeft met het mijne. Tarenskeen spreekt 
in mijn ogen wat ongenuanceerd en 
eenzijdig over hem, maar dwingt mij 
onbedoeld de zaak eens van een andere 
kant te bekijken: ‘Als je rooms-katholiek 
bent opgevoed, dan is dat de vijand 
hè, Luther! Die gast die gooide roet in 
het eten. En als je katholiek bent 
opgevoed, dan is het allemaal één 

groot theaterstuk in de kerk: zingen, 
wierook, kaarsjes, beelden. Daar hield 
je je aan vast, zeker als je jong bent: 
prachtig! Maar dan is er zo’n hufter, 
die alles weggooit: dit mag niet, dat 
mag niet...’  
Ik ben er stil van. Wat maakt mijn 
beeld van Luther eigenlijk meer 
‘waar’ dan het zijne?

Een bakfiets vol boeken
Korte tijd later sms’t Tarenskeen of  
ik niet wil meedenken over Luther. 
We spreken af om bij tijd en wijle 
samen een kop koffie te drinken en  
ik bied hem wat boeken te leen aan. 
Diezelfde middag rijd ik op de bak-
fiets met een halve meter Luther-
publicaties uit mijn eigen bibliotheek 
naar zijn huis. Bij de volgende kop 
koffie, bijna een jaar later, kijkt 
Tarenskeen heel anders naar Luther, 
mede onder invloed van diens eigen 
teksten: ‘Je begint te lezen, te lezen… 
en dan zie je: hij was gewoon een 
geweldige man. Een enorme intelligente, 
moedige… geen leuke man, maar… 
als je ziet wat voor verzet hij had. 
Wat voor een gevaar! En hij was heel 
erg spits. Toch een soort Che Guevara.’ 
Of ik trouwens niet een uitgave heb 
van Luthers 97 paradoxen, vraagt de 
componist, want die heeft hij nodig. 
Zorg ik voor.

Luther en zijn tolk
Vol spanning zit ik tweeëneenhalf 
jaar later klaar in de St. Jan in Maas-
tricht voor de wereldpremière van 
LUTHER. Het oratorium is voor zang-
solist, acteur, organist en gemengd 
koor. Een werk waarin Tarenskeen 
Luther schetst als een man met een 
vrije, spitse geest die langzamerhand 
in zijn eigen ideeën verstrikt raakt. 
Een briljant en diepgelovig denker die 
worstelt met gevoelens van wanhoop 
en levensangst. Naast Luther (bariton 
Michel Poels) staat zijn tolk (acteur 
Titus Muizelaar) die zijn stellingen 
vertaalt, maar in het tweede deel Luther 
aan het wankelen brengt. Het koor 
(Cappella Amsterdam) zingt psalmen. 
Muziek en theater komen hier samen. 
LUTHER blijkt een fenomenale voor-
stelling geworden die na afloop nog 
dagen morrelt aan mijn eigen beeld.

Mirella Klomp  
(senior onderzoeker Praktische 
Theologie aan de PThU en predikant 
verbonden aan de Protestantse Kerk 
Amsterdam)

Afvallige. Held. Dwaas. Radicaal. Ieder heeft een eigen beeld van Maarten Luther. 
Onze beelden staan zelden vast: ze kunnen veranderen onder invloed van nieuwe 
kennis of een originele andere invalshoek. Hieronder het verhaal van een theoloog 
– grootgebracht en opgeleid als Lutheraan – die door het werk van een afvallige 
rooms-katholieke componist sinds kort anders naar Luther kijkt.

H

Luther in de voorstelling (foto: Anna Becker)

anuit Nederlands perspectief 
lijkt homo-emancipatie mis-
schien een gepasseerd station, 

maar niet zo ver van ons vandaan, 
zelfs binnen de grenzen van de Euro-
pese Gemeenschap, bestaat er nog 
steeds veel haat, angst en onbegrip 
ten aanzien van lesbiennes, homo-
seksuelen, biseksuelen en transgenders 
(LGBT). Helaas spelen de kerken vaak 
een rol in het aanwakkeren van deze 
haat. Ook buiten ons continent is nog 
een wereld te winnen. De anti-homo-
wetgeving in verschillende Afrikaanse 
landen zal niet onopgemerkt aan u 
voorbij zijn gegaan. Hoe kan het, zo 
was vooraf de vraag van betrokken 
organisaties, dat kerk(en) soms als 
tegenstanders en soms als medestanders 
optreden inzake homo-emancipatie? 
Wat is de oorzaak van deze grote 
verschillen? Hoe kan een dialoog de 
gevoelens ten positieve keren in bij-
voorbeeld Oost-Europa en Afrika? Dit 
waren enkele vragen voor de panel-
discussie onder leiding van Désanne 
van Brederode.

Panel
Panelleden zijn Heleen Zorgdrager, 
hoogleraar Genderstudies aan de Vrije 
Universiteit en aan de universiteit van 
Lviv, waar zij dit onderwerp veelvuldig 
bespreekt. Wielie Elhorst, medewerker 

V

Dit was de titel van de paneldiscussie afgelopen juni in de Lutherse Kerk op het 
Spui in Amsterdam. De discussie was georganiseerd door de lutherse gemeente 
Amsterdam en haar diaconie, in samenwerking met Amnesty, het CoC en het Pride 
Fonds. Hierbij een impressie.

Kerk(en) – tegenstanders of medestanders 
van de internationale homo-emancipatie?

van JOP, ondersteunt homo’s in Oost-
Europa om de dialoog aan te blijven 
gaan. Hij zet zich in voor de discussie’ 
mensenrechten versus theologische 
dogma’s’. Judith Kotzé, directeur van 
Inclusive & Afirming Ministries uit 
Zuid-Afrika zet zich in voor de dialoog 
en integratie in Afrika. Andreas Wöhle, 
predikant in Amsterdam, voorheen 
voor de LWF werkzaam in het kader 
van een betere samenwerking tussen 
de kerken in Europa; hij kent daar-
door de problematiek van de dialoog 
goed. David Bos, theoloog, socioloog 
en onderzoeker aan de VU waarbij hij 
zich bezig houdt met het politieke 
debat over homoseksualiteit en religie.

Pro-homo en tegenstander
Voordat de discussie wordt gestart 
kijken we naar een film van een  
confrontatie tussen pro-homo-
demonstranten en de tegenstanders. 
De anti-homo-demonstranten citeren 
een extreem nationalistisch orthodox 
en vooraanstaand filosoof, die stelde 
dat het homoseksuele westen zichzelf 
van de ondergang probeert te redden 
door Rusland en vooral de Russische 
kinderen aan te vallen. De vraag rijst 
of je met deze mensen überhaupt een 
dialoog kunt aangaan. Kotzé is van 
mening dat er altijd plaatsten gevonden 
kunnen worden waar de veiligheid 

gecreëerd kan worden om beide 
meningen te horen, zoals in Afrika 
bij ‘corrective rape of lesbians’ (ver-
krachting van lesbiennes met als doel 
ze weer hetero te maken). De repete-
rende retorieken zijn een probleem en 
het is een langdurig proces omdat er 
altijd economische en politieke pro-
blemen tegelijkertijd een rol spelen.
In Rusland werkt de sovjetwetgeving 
van 1932 nog steeds door, homo’s 
moesten naar de Goelag. Homo-
seksualiteit was crimineel en inmiddels 
weer. Andere criminele gevangenen 
verkrachtten de homo’s, politieke 
gevangenen in de Goelag wilden hun 
menselijkheid bewaren en hielden zich 
ver van alle criminele gevangenen 
inclusief de homoseksuelen dus. De 
zwakke identiteit van de nu overge-
bleven landen na het uiteenvallen 
van de Sovjetunie zorgt ervoor dat ze 
alle vormen van zwakte van zich 
willen houden, homoseksualiteit 
wordt daar ook onder gerekend. 
Homoseksueel gedrag is oncontroleer-
baar, Poetin wil alles controleren en 
daarom is hij tegen alles wat met 
LGBT te maken heeft. De door Poetin 
gecontroleerde Russisch Orthodoxe 
kerk probeert een alliantie te vormen 

Luther was ‘die gast die  
roet in het eten gooide’

Daags na Hervormingsdag is 
LUTHER weer te zien: in de Grote 
Kerk van Den Bosch (8-11), 
Muziekgebouw aan het IJ in 
Amsterdam (12-11) en Tivoli  
Vredenburg te Utrecht (13-11). 
Meer informatie en kaarten:  
www.cappellaamsterdam.nl/ 
concertagenda.html
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met de dogmatische Katholieken en 
de Islam. Andere Orthodoxe kerken 
moeten de dialoog openen en daarbij 
gaat het dan vooral om het concept van 
‘Waardigheid’ binnen de Orthodoxie: de 
mens is pas waardig wanneer hij leeft 
naar de door de kerk gestelde regels.

Oeganda
De tweede film gaat over Oeganda. 
We hebben allemaal gehoord over de 
anti-homowetgeving die daar bedacht 
is, maar voorlopig door de rechters is 
tegengehouden. In deze film krijgen 
wij te zien wat IHOP (international 
House of Prayer) onder leiding van 
Scot Lively daar doet. Deze Amerikanen 
gaan naar Afrika en verspreiden hun 
geloof. Deze Evangelicalen zeggen 
zelfs: ‘Afrikanen accepteren alles als 
je maar tegen ze schreeuwt!’ Ze zijn 
van mening dat homos kinderen 
recruteren omdat ze zich niet kunnen 
voortplanten. Er is een man uit 
Oeganda aanwezig, die vraagt wat er 
eigenlijk op internationaal kerkelijk 
niveau of opleidingsniveau van  
priesters en predikanten gebeurt om 
homo-emancipatie in de Afrikaanse 
kerken überhaupt mogelijk te maken. 
Wöhle meldt, dat er op bisschoppelijk 

niveau bij de lutheranen en anglikanen 
wel overleg is over het onderwerp, 
maar dat het heel langzaam gaat.

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid is sinds de jaren ’60 
een heel belangrijk middel geweest. 
Zich laten horen was ook belangrijk; 
predikanten en priesters hebben daarin 
een grote rol gespeeld in het westen, 
ze gaven de homos een stem. Lang-
zaam gebeurt dit ook in Afrika en 
Oost-Europa, maar de homoseksuelen 
zetten daarmee helaas hun leven op 
het spel. Ook is de wijze hoe men de 
bijbel leest van groot belang, letterlijk 
of interpretatief lezen kan het verschil 
maken in de vraag hoe men zich ten 
opzichte van LGBT gedraagt. Er moet 
een startpunt zijn voor de dialoog. In 
Afrika is dat de HIV/Aids-problematiek, 
maar ook geweld tegen vrouwen.

Weigering hostie
De derde film toont de weigering van 
de hostie aan homoseksuelen in Breda 
in 2010. Voor veel Nederlanders, 
vooral jongeren, onbegrijpelijk. De 
kerk is een instituut, dat werkt met 
belonen en straffen, ze sluit mensen 
uit en wordt daardoor door veel  

jongeren als niet relevant gezien, ook 
geen onbelangrijke constatering met 
het ook op de ontkerkelijking, maar 
ook niet wat betreft homo-tolerantie. 
In Afrika is dit nog niet aan de orde, 
wanneer je niet religieus bent val je 
daar juist buiten de boot, het tegen-
overgestelde van hier.

Vrouw en LGBT: overeenkomsten
De positie van de Vrouw in de kerk is 
vergelijkbaar met die van LGBT. 
Vrouwen houden veel kerken en 
gemeenschappen draaiende, maar nog 
niet overal zijn vrouwen toegelaten tot 
het ambt van predikant en vrouwelijke 
katholieke priesters lijken voorlopig 
ook nog ver weg. Helaas wordt het 
onderwerp ’vrouwen in het ambt’ ook 
gebruikt om de LGBT-discussie naar 
de achtergrond te drukken.
Er is binnen de kerken nog veel strijd 
omtrent LGBT en hier zou de dialoog 
dus moeten beginnen. Of er ooit een 
gezamenlijk standpunt vanuit de 
kerken komt voor de hele wereld is 
misschien wat veel gevraagd, maar 
we kunnen hopen en bidden. Op de 
eerste plaats zijn we allemaal mens!

Femke Akerboom-Beekman

Religieus erfgoed

Nederlandse kerkrentmeesters, kerkgemeenten, parochiebesturen, ordes en  
congregaties zijn samen eigenaar en beheerder van een groot, nationaal erfgoed: 
kerkgebouwen, kloosters én de religieuze voorwerpen die hierin staan. Voorwerpen 
van bijzondere betekenis die het karakter bepalen van de geloofsgemeenschap die 
ze gebruikt; vaak verbonden met de eredienst en de geschiedenis die erbij hoort. 
Religieus erfgoed dat in een levende context wordt gebruikt en de Nederlandse 
cultuur en identiteit mede bepaalt.

beheren, ontsluiten en hergebruiken

eruglopende ledenaantallen, 
fusies, afstoting van gebouwen 
maken dat steeds vaker een 

nieuwe bestemming of beheer voor 
dit erfgoed gevonden moet worden. 
Daaraan is de afgelopen jaren hard 
gewerkt door kerkgenootschappen en 
erfgoedinstellingen. Tijdens het Jaar 
van het Religieus Erfgoed (2008) 
werd al veel duidelijk over de stand 
van zaken en volgden aanbevelingen 
voor het toekomstig behoud van dit 
religieuze erfgoed. Op initiatief van 
Museum Catharijnecovent, in samen-
werking met Stichting Kerkelijk 
Kunstbezit Nederland (SKKN), kwam 
de ‘Handleiding Roerend Religieus 
Erfgoed’ tot stand.

T Wekelijks sluiten twee kerken in 
Nederland hun deuren...
Zo valt de afdeling Erfgoed in kerken 
en kloosters van het Catharijneconvent 
via haar website met de deur in huis. 
Naar verwachting hebben meer dan 
150.000 voorwerpen de komende jaren 
een nieuwe bestemming nodig. Niet 
zonder gevolgen, want wat gebeurt er 
dan met al die kandelaars, altaartafels, 
kruisbeelden, kroonluchters, preek- en 
bidstoelen, doopbogen, Mariabeelden, 
bijbels, retabels, liturgische gewaden 
en het kerkzilver...? 
Pia Verhoeven en Marco Blokhuis, 
erfgoedspecialisten van deze afdeling, 
zetten zich in voor behoud en beheer 
van het nationaal religieuze erfgoed. 

Met advies bij het bepalen van de 
culturele waarde van voorwerpen, 
met ondersteuning bij (de gevolgen 
van) kerksluitingen en met ‘tools’ 
waarmee eigenaren/beheerders zelf 
aan de slag kunnen om waardevol 
religieus erfgoed te behouden of her-
bestemmen voor de eigen gemeente 
én voor toekomstige generaties.
Hun werkwijze past goed in de traditie 
van Museum Catharijneconvent als 
‘hoeder van het christelijk erfgoed, 
het doorgeven van de verhalen en het 
delen van kennis’. Maar het is niet de 
bedoeling dat allerlei religieuze voor-
werpen worden opgenomen in de 
museumcollectie. ‘Er is niet veel 
ruimte meer in onze depots’, zegt  

Altaartafel uit de Lutherse kerk in Weesp, nu in gebruik in de de Grote Kerk van Weesp in de gedachtenishoek

Maarten Luther - Gesprekken aan tafel
2014, Amsterdam Sjibbolet, samenstelling: Herman Westerink,  
vertaling: Mirjam Nieboer

et is een prettig leesbaar boek 
geworden: de vertaalde, 
samengestelde gesprekken die 

veelvuldig aan tafel in het huis van 
Maarten Luther en zijn vrouw Catharina 
werden gevoerd. De wisselende gasten 
maakten aantekeningen, die in het 
Duits in een lijvig werk ‘Tischreden’ 
bijeen zijn gebracht. 
Voor deze uitgave in Nederlandse 
vertaling volgde Herman Westerink 
(Radboud Universiteit Nijmegen) de 
lijn van een eerdere selectie uit 1960, 
‘Luther Deutsch,: die Werke Martin 
Luthers in neuer Auswahl für die 
Gegenwart’, aangevuld met teksten uit 
de oorspronkelijke uitgave. De vertaalde 
gesprekken zijn geordend aan de hand 
van thema’s die in de gesprekken 

H werden besproken. Eigenlijk kwam 
alles aan bod, van complexe theologie 
tot opmerkingen over het weer. 
Westerink zet de tafelgesprekken in de 
context van de tijd waarin ze werden 
gevoerd. Hij geeft vervolgens een 
beknopt, maar voor het lezen zeer 
nuttig, overzicht van het denken van 
Luther aan de hand van drie thema’s 
die in Luthers denken en spreken een 
grote rol spelen. 
In haar voorwoord schrijft de presidente 
van de lutherse synode, Trinette  
Verhoeven, dat deze gesprekken niet 
alleen maar vanuit historisch per-
spectief (Luther was wél een man in 
de Middeleeuwen) ‘maar ook vanuit 
gelovig perspectief...zijn worsteling 
en zijn existentiële vragen maken dat 

ook de moderne gelovige bij hem 
veel kan leren.’
Van harte aanbevolen! En uiteraard 
ook via de SLUB, de lutherse boek-
handel, te verkrijgen. (www.slub.nl)

Praxedis Bouwman
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kunnen belangrijke voorwerpen 
zomaar de grens overgaan. Pia Ver-
hoeven noemt ‘kennis over wát je in 
huis hebt’ daarom een basisvoorwaarde, 
zowel cultuur- als kerkhistorisch.’

Eerst waarderen, dan 
herbestemmen of afstoten
Het zogeheten waarderingskader in 
de Handreiking geeft criteria om de 
actuele en (cultuur)historische bete-
kenis van voorwerpen te toetsen en 
beschrijven. Blokhuis: ‘De actuele 
waarde is de huidige emotionele/
religieuze waarde, vanuit het per-
spectief van kerkganger, – bestuurder, 
predikant of koster. Met de historische 
waarde bedoelen we de kerkhistorische, 
algemene en kunsthistorische waarde.’
Verder geeft de Handreiking een 
gericht plan bij het bepalen van her-
bestemming of juist afstoting van 
erfgoed met daarbij ook de kerkorde-
rijke en juridische richtlijnen zoals 
die gelden in de diverse kerkgenoot-
schappen.

Vraag en Aanbod
Een voorwerp kan via schenking, 
bruikleen of verkoop naar een kerk of 
museum gaan; het krijgt dan opnieuw 

een openbare of institutionele 
bestemming. Als het wordt afgestoten 
gaat het via verkoop of schenking 
naar een particuliere bestemming. 
Verhoeven: ‘Ook vernietigen is soms 
een optie, maar dit gebeurt alleen als 
een voorwerp weinig cultuurhistorische 
waarde heeft of in slechte staat ver-
keert.’ Sinds kort is er het platform 
‘Vraag en Aanbod’. Ze vervolgt: ‘Een 
soort marktplaats voor religieuze 
voorwerpen, waar kerkelijke eigenaren 
kunnen vragen en aanbieden. Stel,  
er is een paar knielbanken over- te 
mooi om weg te doen, te groot om  
in een nieuwe setting te plaatsen.  
Via Vraag en Aanbod wordt zo een 
kerkelijke herbestemming gevonden 
voor de knielbanken. Het project is 
niet commercieel- voorwerpen veran-
deren ‘om niet’ van eigenaar- en richt 
zich alleen op kerken en kloosters. 
Wie op zoek is naar kandelaars, 
kazuifels of lezenaars heeft grote 
kans op ‘vraag en aanbod’ te slagen.’ 
Zo rouleren mooie, bruikbare spullen 
door het hele land.
In de protestantse kerk van Ballum op 
Ameland staat nu tot groot genoegen 
van de gemeente de ‘mooiste preek-
stoel’ afkomstig uit Harlingen. De 
preekstoelkuip (1604) werd in 1771 
naar Ballum verplaatst toen Harlingen 
een nieuwe kerk kreeg. Ook voor 
‘moeilijke’ dingen zoals een reusachtig 
predikantenbord uit 1770 met een 
lange lijst namen van predikanten  
uit Poortugaal kan Vraag en Aanbod 
een oplossing zijn. ‘Eigenlijk past het 
nergens, alleen al vanwege het formaat’, 
erkent Blokhuis, ‘maar zoiets gooi je 
dus niet weg. De actuele waarde van 
het bord is laag want het is al sinds 
1924 niet meer in de kerk, maar kerk-
historisch is het van belang omdat het 

typerend is voor de protestantse kerk.
Binnenkort kan elke geregistreerde 
erfgoed-beheerder via een eigen portal 
bij zijn ‘bezit’ komen en zo zelf voor-
werpen toe voegen of een bestemming 
wijzigen. Verhoeven: ‘Ook dat draagt 
bij aan weten je in huis hebt’.

Hoe waardevol selectief beheer en 
behoud van religieus erfgoed kan  
zijn blijkt wel in de onlangs volledig 
vernieuwde Catharinazaal van 
Museum Catharijneconvent, waar de 
kerncollectie in een schitterend 
samengestelde expositie als ware 
uitdrager van religieus erfgoed is te 
zien en ervaren. Iets verderop, in de 
schatkamer te midden van diverse 
kerkschatten, prijkt de gerestaureerde 
monstrans, vorig jaar nog jammerlijk 
gestolen en toegetakeld, nu weer fier 
en in vol ornaat.

Alma Evenhuis

Pia Verhoeven, gespecialiseerd in het 
Rooms-katholieke erfgoed, ‘dat 
dwingt ons tot een strenge selectie 
‘bij de poort.’ ‘Ook zien we graag dat 
het kerkelijk erfgoed in de kerken en 
kloosters zélf blijft bewaard en 
gebruikt.’ De erfgoedspecialisten richten 
zich in hun aanpak landelijk op een 
betere bewustwording voor wat men 
‘in huis’ heeft, hoe dat te beoordelen 
en wat er vervolgens mee te doen. 
Er zijn al ruim 200.000 religieuze 
voorwerpen geregistreerd- in een 
voortgaand en aanvullend proces  
met steeds verfijnderde digitalisering. 
Dat draagt ook bij aan een betere 
toekomstgarantie, want zo hoeft niets 
‘kwijt’ te raken en kunnen beheerders 
en eigenaren kennis nemen van 
elkaars erfgoed, ook met oog op 
mogelijke herbestemming. ‘Maar we 
zijn er nog niet’, zegt Marco Blokhuis, 
conservator van het Protestantse 
erfgoed, ‘nog steeds zijn belangrijke 
delen van het Nederlands erfgoed 
niet ontsloten.’

Wéét wat je hebt!
Kerksluitingen zijn niet alleen een 
bedreiging voor de gebouwen, maar 
ook voor de religieuze objecten die 
zich daarin bevinden. Pia Verhoeven 
en Marco Blokhuis bepleiten met verve 

dat beheerders en eigenaren hun bezit 
zélf beschrijven en inventariseren 
zodat het kan worden toegevoegd 
aan de centrale registratie. De website 
van het museum biedt hiervoor 
mogelijkheden. Daarbij brengen zij 
de richtlijnen uit de ‘Handreiking 
roerend religieus erfgoed’ (zie kader) 
in praktijk en adviseren bij de prakti-
sche beheer- en behoudaspecten. Bij 
kerksluitingen spelen emoties én 
praktische feiten altijd een grote rol 
waar het gaat om de interieurs en 
religieuze voorwerpen. Niet al het 
erfgoed heeft een even grote culturele 
of (kerk) historische waarde, toch kan 
het emotionele aspect zwaar wegen. 

Als voorbeeld noemt Blokhuis de 
destijdse fusie van drie gemeenten in 
Weesp, waarbij de lutherse kerk en 
het gereformeerde kerkgebouw uit-
eindelijk het ‘loodje legden’ en werden 
afgestoten. ‘Mensen moesten het 
gebouw verlaten waar zij altijd ‘gekerkt’ 
hadden. Voorwerpen uit de lutherse 
en de gereformeerde kerk zijn toen 
overgebracht naar de Laurentiuskerk, 
die voortaan voor alle diensten 
gebruikt werd. Zo is de lutherse 
altaartafel hergebruikt en in de 
gedachtenishoek kregen de mozaïeken 
een plek in de zijbeuk. Dat vertegen-
woordigde een blijvende lutherse 
herkenbaarheid. Door onwetendheid 

De handreiking Roerend Religieus Erfgoed, is verkrijgbaar en te downloaden 
via www.HandreikingRoerendReligieusErfgoed.nl 
Nuttige links:
www. religieuserfgoed.nl (met hierbij ook het tabblad ‘vraag en aanbod’)
http://adlib.catharijneconvent.nl/Default.aspx

Religieus erfgoed
Religieus erfgoed is het geheel 
van cultuuruitingen, materieel en 
immaterieel, roerend en onroerend, 
dat verwijst naar een religieuze, 
godsdienstige of devotionele 
context of daarmee in verband 
staat. Het gaat om cultuuruitingen 
die de samenleving de moeite 
waard vindt om te bewaren en aan 
volgende generaties door te geven.

SKKN
Stichting Kerkelijk Kunstbezit 
Nederland (SKKN) is in 1977 
opgericht met als doel het roerend 
religieus erfgoed in Nederland in 
kaart te brengen. Ongeveer de 
helft van het Nederlands religieus 
erfgoed is inmiddels ontsloten en 
een groot deel is inmiddels ook 
digitaal toegankelijk. Sinds 2003 
zijn inventarisrapporten van 
kerken en kloosters voorzien van 
een beredeneerde cultuurhistori-
sche waardering. De SKKN werd 
in 2012 opgeheven; het archief 
en de database worden sindsdien 
beheerd en ontsloten door 
Museum Catharijneconvent.

Vroegere setting in Weesp

Marco Blokhuis. Pia Verhoeven.  Foto’s: Catharijneconvent

Ouweldoos, geelkoper, 1700-1800. 
Trommel op vier bolpootjes. Over-
schietend deksel met verbrede rand 
en verhoogd bovenvlak met convex-
concaaf gewelfde rand. Hierop ge-
graveerd een soort drieluik: centraal 
een zwaan naar links onder een 
fleuronkroon, geflankeerd door twee 
brandende kaarsen in hoge kandelaars. 
Links en rechts respectievelijk de  
letters “R” en “N”.
Inscriptie op het deksel: (in grote 
en kleine kapitalen): “KOMT IESVS 
CHR[I]STVS WILT MET U / STRALEN.  
IN ONSE DVIJSTERE HERTEN DALEN”. 
Inscriptie binnenkant deksel:  
“HIER WERD HET BROOT DES  
LEVENS IN GELYDT / ‘t WELK IESVS 
CHRISTVS ONS HEEFT BEREYT”.
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anaf de tijd dat voornamelijk 
moeheid het eerste teken was dat 
er iets niet goed was in de 

gezondheid van de dominee, vanaf de 
tijd dat woekerende cellen zijn lichaam 
teisterden, heeft ook hij zich steeds 
intensiever afgevraagd hoe je nou 
merkt dat God je wil ontmoeten. ‘Abra-
ham en Sara hadden een compromis 
met zichzelf, té oud om nog kinderen te 
krijgen. Bij de vooraankondiging van 
wél een kind, schiet Sara in de lach. 
Geweldig! En toch komt God.’ Verwaal 
noemt het begin en het eind: ‘Ik heb 
klappen te verwerken gekregen, maar 
kan in verwachting leven. Ik leef! Ik 
heb de moed er altijd ingehouden, ik 
ben geen pessimist.’ 

Gekozen luthers
Arie-Cees Verwaal komt van her-
vormde huize. Geïnteresseerd in the-

ologie maakte hij de keus voor een 
studie in Amsterdam, niet het destijds 
hervormd meer voor de hand lig-
gende Utrecht. ‘Ik vond de oecumeni-
sche samenwerking tussen hervorm-
den, lutheranen en doopsgezinden 
spannend. En de aanpak van het 
Oude Testament, niet vanuit christo-
logische overwegingen, maar 
gewoon, het Oude Testament zelf 
laten spreken trok me aan.’ Eenmaal 
afgestudeerd werd Verwaal een 
‘manusje van alles’ als student-assi-
stent en medewerker van de kerke-
lijke opleiding. 
In 1986 diende de Augustanakerk in 
Amsterdam zich aan, hij werd er 
geordineerd en werkte er ruim vier 
jaar met veel plezier: ‘De vele krin-
gen, de gesprekken, het cantatekoor!’ 
Toen Hilversum vacant kwam, ver-
kaste hij in 1991. Om er te blijven, 

tot 1 juni dit jaar, tot het moment dat 
alle behandelingen en kuren hun tol 
eisten en afkeuring volgde. 
Hij heeft het naar zijn zin gehad, 
ondanks dat de aanvankelijk jong 
lijkende gemeente gaandeweg niet zo 
jong meer was. ‘Ik kon schilderend 
met mensen bezig zijn, we hebben 
bibliodrama gedaan, ook met mensen 
van buiten de gemeente, en dan loopt 
het ledenaantal toch terug.’ Dat heeft 
hem terneergeslagen: ‘Het lag niet 
aan de mensen in Hilversum hoor, de 
jonkies trokken weg.’
Verwaal heeft lutherse liturgie leren 
waarderen, ‘ik kan nu niet meer zon-
der’: ‘Het is toch geweldig dat je weet 
welke psalm bij welke zondag past, 
dat je weet dat Lucas 19 (Jezus weent 
over Jeruzalem) midden in de zomer 
gelezen behoort te worden omdat 
midden in de zomer ook de val van 

‘In mensen komt God tot mensen.’ Voor Arie-Cees Verwaal (61) is dat de essentie 
die hij heeft ervaren en geleerd in de tijd tot zijn emeritaat, begin september dit 
jaar. ‘In ontmoetingen tussen mensen gebeurt een Godsontmoeting.’ Hij gebruikte 
de oudtestamentische lezing Genesis 18 voor zijn afscheidspreek, waarin Abraham 
bezoek krijgt van drie mannen: van God.

V

Arie-Cees Verwaal - met de verwondering 
over Godsontmoetingen met emeritaat

Jeruzalem in de synagoge wordt her-
dacht. Jammer dat veel collega-pre-
dikanten dat onzin vinden. Ik denk 
dat ze zich te veel willen overgeven 
aan de tijdgeest. Wat een gedoe op de 
Dam, al die dominees, in zwart en in 
wit, de ene met een rode, de andere 
met een groene stola. Albe’s horen 
binnen het kerkgebouw, ze horen bij 
het vieren. En dan klinkt ook nog 
eens het Halleluja! Vanwege welke 
aanleiding?’ Van de dienst waarin 
tien jaar Protestantse Kerk gevierd 
werd, moet hij ook niets hebben, 
‘geef mij maar een goed verzorgde 
liturgie’. 

Bestuurlijk landelijk
Over tien jaar Protestantse Kerk 
gesproken: Verwaal was en is zéker 
voorstander van de vereniging. Via 
de Lutherse Lekenopleiding – nog 
voordat hij luthers werd -, en de COS 
(Commissie Ontwikkelingssamen-
werking van de Lutherse Kerk), de 
Samen-op-Weg commissie ‘samen-
werking plaatselijk’, werd hij twee 
termijnen in de lutherse synode  
gekozen. Eerst die van de Evangelisch-
Lutherse Kerk in Nederland, later in 
de evangelisch-lutherse synode in de 
Protestantse Kerk, de laatste termijn 
als lid van het dagelijks bestuur, de 
synodale commissie. Hoe pro-vereni-
ging Verwaal ook was, achteraf vindt 
hij dat hij wel meer zijn mond open 
had moeten doen in de Trio-synode, 
waarin de SoW kerken de bestuurlijke 
voorbereiding tot vereniging deden. 
‘Er is te weinig over de ideologie van 
de nieuwe kerk gesproken. Het stuk 
dat ter synode voorlag over recht-
vaardiging was echt beneden de maat.’
Na zijn synode-lidmaatschap, ‘blij dat 
de lutherse synode kleiner is geworden’, 
zat hij de werkgroep Luther en de 
Joden voor. De werkgroep was in  
het leven geroepen om zich bezig te 
houden met uitspraken van Luther 
over Joden die op zijn zachtst gezegd 
niet fraai waren. Het spijt hem dat  
hij dat door zijn ziekte al een tijd 
geleden heeft moeten beeïndigen. 
‘Het is niet goed dat dit onderwerp 
steeds weer de kop op komt steken. 
De Lutherse Wereldfederatie heeft al 
in 1983 een verklaring van afstand 
hierover gemaakt, de zogeheten Ver-
klaring van Stockholm. Die is helaas 
niet verwerkt in (onze) lutherse 
gemeenschap. De Protestantse Kerk 

heeft zich hierover te weinig reken-
schap gegeven.’

Toekomst
Na zijn emeritaat is Arie-Cees Verwaal 
spoorslags naar Freiburg in het zuiden 
van Duitsland vertrokken, daar is zijn 
vrouw Cornelia dominee. De inhoud 
van de pastorie in Hilversum, waar 
het echtpaar 23 jaar met hun dochter 
woonde, rijdt binnenkort in een con-
tainer die kant op. Om voorlopig nog 
even opgeslagen te worden: er zal 
een iets ruimer huis gevonden moeten 
worden. 
‘Uitzaaiïngen zijn er, vele, maar mijn 
bloedbeeld is momenteel heel stabiel,’ 
zegt Verwaal. ‘Ik ga niet stil zitten. In 
het ziekenhuis ben ik begonnen aan 
een verhaal ‘over God gesproken’. In 
Genesis 1 nog als ‘God’, maar Abraham 
gebruikt dat woord nauwelijks meer. 
Het wordt ‘adonai’, heer.’
Een ander project is ‘Markus’, de 
evangelist die níét met het geboorte-
verhaal begint. ‘Wat zijn zijn achter-
gronden, hoe maakte hij keuzes?’ 

Fascinerend vindt Verwaal de verbor-
gen vervlechtingen die Markus maakt: 
‘Markus kun je niet lezen zonder de 
biografie van Petrus en de ‘dogmatiek’ 
van Paulus. Ik vind dat leuke samen-
hangen. Het kost veel energie om dat uit 
te zoeken, maar die energie heb ik nog.’

Terug naar zijn gezondheid. De uit-
spraak die aan de Duitse theologe 
Margot Kässmann is toegedicht maar 
van iemand anders komt, ‘Je kunt 
nooit dieper vallen dan in de hand van 
God’, is Arie-Cees’ motto geworden 
in de jaren van hoop en teleurstelling 
vanaf zijn ziek-worden. ‘God is soms 
heel ver van mij, maar wanneer ik 
bijvoorbeeld een verhaal lees, dan 
komt ie naar boven. Het vertrouwen 
blijft.’ Net zoals op de dag van zijn 
afscheid op 7 september in Hilversum. 
‘Toen de dienst begon huilde ik. 
Gaandeweg kreeg ik kracht, door het 
voorlezen van de Schrift, door te 
bidden, door te preken.’

Praxedis Bouwman

Fotos: Eva-Maria Kintzel
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Wat Joke schrijft is altijd bijzonder, 
maar hier vraag ik nu eerst even aan-
dacht voor een lied dat nu al geliefd 
begint te worden, en ook nog toegan-
kelijk voor kinderen. Maar pas op, er 
schuilt meer in dan je zo op het eerste 
gezicht ziet in die kostelijke ratjetoe 
van dieren , dat heerlijke en geestige 
gedrang in de ark van Noach, Nieuwe 
liedboek 163: Zeshonderd jaar is 
Noach oud. 
Meteen al in het eerste vers is het raak: 
Zeshonderd jaar is Noach oud, hij 
bouwt een ark van goferhout 
met kamers zonder kieren en stallen 
voor de dieren:
de os en de ezel, de wolf en de wezel,
de tijger en de leeuw, de merel en de 
meeuw,
de koekoek en de kaketoe, de marter 
en de maraboe,
zijn eigen sluwe gang, gaat de slang.
Ja, alle dieren gaan er in en Noachs 
hele huisgezin.
God wil hen wel bewaren en voor de 
zondvloed sparen.

Even zou je kunnen denken: is dit 
nou een kerklied? Een lied vol humor, 
vrolijk om samen te zingen, samen 
ook met de kinderen. Maar wacht even: 
Als je goed kijkt en luistert zie je iets 
bijzonders en dat verandert alles.
In dat eerste lied is de hekkensluiter 
de slang! En dat is geen toeval, in 

elke strofe wemelt het van de dieren, 
maar ineens ontdek je dan in het 
tweede vers aan het eind de haan, in 
het derde vers het lam en in het vierde 
de duif! En zo leidt Joke ons tot onze 
verrassing even via dit Bijbelverhaal 
bijna het hele liturgische jaar door!
Na de slang, waarmee alle ellen de 
begon.. de haan die Petrus beschaamde, 
maar ook als eerste wakker is en naar 
oude traditie getuigt van de opstanding, 
het lam dat de zonden van de wereld 
(ja, echt de wereld!, een loden last ) 
draagt, de duif, teken van de Geest 
die ons dat alles te binnen brengt en 
helpt geloven. Zo gaat het lied open 
naar wat we met Pasen en Pinksteren 
vieren en wat met Kerst begon op onze 
aarde. Liturgie in een paar woorden 
te midden van dat woud van levende 
wezens, onvergetelijk. 
En dat is nog niet alles – de vissen in 
het tweede vers riepen al, dat zelfs de 
zondvloed niet het einde van alles is: 
Alleen de vissen gaan niet mee, die 
blijven in de grote zee. En laat de vis 
nu ook nog het oudste symbool van 
Christus zijn, die van de zondvloed 
een zalige zondvloed maakt, de doop, 
aldus weer Luther. 
Een goede vriend van mij zei eens: 
heb je je wel eens gerealiseerd, dat 
Noach zich na alles toch weer nog 
een ongeluk schrok: het begon weer 
te regenen…Hè? Maar hij had gelijk: 

waar komt die regenboog anders 
vandaan? Geen wonder dat het lied 
daarmee sluit:
Ontroerd kijkt Noach naar omhoog  
en ziet de eerste regenboog,
een teken in de wolken, God zegent 
alle volken. 

MH17
Weg de schrik en de angst, ze mogen 
even wijken voor de belofte. De 
strijdboog is een kleurige, zegenende 
feestboog geworden, teken van hoop 
als het in de wereld weer hard gaat 
regenen en woeden. Hoe hard, dat 
wist ik nog niet, toen ik deze regels 
opschreef. Pas vlak daarna hoorde 
van dat verschrikkelijke ongeluk. Die 
pikdonkere wolk. Maar vergeet de 
regenboog niet, want ook God, die 
door Christus met ons alle verdriet en 
lijden deelt, vergeet die niet, ondanks 
alles: Genesis 9,16: Als de boog in de 
wolken is, dan zal ik hem zien, zodat 
Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen 
God en alle levende wezens op aarde. 
Gedenkend de vele doden, dichtbij en 
ver, zal ook ons mensen dan toch 
weer een licht kunnen opgaan. Zelfs 
de donkerste wolk krijgt even een 
andere kleur, een ander gezicht, een 
licht om weer te leren leven. 

J.P. Boendermaker 

‘De ark van Noach’, geschilderd door Edward Hicks, 1846

“In deze historie gaat het vooral om 
het geloof van Noach. Reken maar 
na: Noach was vijfhonderd jaar toen 
hij de ark begon te bouwen en dat 
duurt dan zo’n honderd jaar. En al 
die tijd heeft hij steeds maar gesproken 
en gepreekt en het niet opgegeven: 
Petrus noemt hem in zijn brief dan 
ook een prediker van de gerechtigheid 
(2 Petrus 2,5).
Maar de wereld deed wat ze altijd 
doet: Gods boodschap en Woord  
verachten en belachelijk maken: ‘je 
bent een echte dwaas. Bang dat de 
hemel op je valt. Tien, twintig, dertig, 
veertig jaar heb je het over die zond-
vloed – en wanneer komt die dan eens?’
Daaruit valt voor ons te leren wat de 
ware aard van het geloof is. Het volgt 
geen ding, niets anders dan het 
Woord alleen, zonder meer. Het gaat 
in tegen alle denken en voelen, tegen 
alles wat je ziet, voelt, hoort. Dat is 
grote aanvechting en vertwijfeling. Je 
denkt: heb ik dan alleen gelijk, ben ik 
echt de slimste mens op aarde? Stel 
dat ik me vergis…
Maar daar stáát het geloof en zegt: 
God kan en wil niet liegen. Daarom 
heeft hij zijn ogen voor al dat andere 
gesloten en zijn gewone verstand tot 
zwijgen gebracht en zich alleen aan 
dat Woord gehouden. Ook de lange 
traditie en gewoonten en het feit dat 
zoveel mensen er anders over denken 
– wat doet het ertoe.
Bedenk ook: in Noachs tijd waren er 
ontelbaar vele geleerde, slimme, vrome 
en eerbare mensen, meer dan nu, want 
de wereld was nog jong. Het blijft er 
dus bij, dat ook wij zeggen: God helpe 
mij, de wereld moge dit of dat geloven, 
maar ik heb dat woord van God net 
als Noach.”

Dat was nieuw; niet een wonderlijk, 
bizar en angstwekkend verhaal van 
verre, maar een nietig mens heel 
dichtbij, zo’n Noach als voorbeeld 

voor mijn geloof en het vertrouwen 
ondanks alles. Het is van alle tijden. 
En zo werkt het nu nog, juist ook 
door zulke tijdgebonden opmerkingen 
als over de nog frisse jeugd van de 
wereld, zo dacht men toen. Dat brengt 
hem nog dichter bij die mensen van 
die tijd, het maakt hem nog meer tot 
mens met de mensen en juist daardoor 
is hij voor ons zo herkenbaar. En 
Luther zelf herkent zich in die verhalen, 
daarom spreekt hij ook ons nu nog 
zo direct aan.

Op weg naar 2017
Luisteren dus naar zulke voorgangers! 
In het vorige nummer hebt u kunnen 
lezen dat er op weg naar 2017, het 
vijfde eeuwfeest van wat we op  
31 oktober vieren, toen Luthers 95 
stellingen een sensatie veroorzaakten, 
ook bij ons van alles georganiseerd 
wordt om dat waar te maken. 2017 
wordt wat dat betreft een druk jaar! 
Alle kans voor een verdieping van 
ons luisteren en leren vertrouwen, 
geleid door deze schriftkenner uit 
1517 en daarna. De Luther-post aan 
de VU, geleid door Sabine Hiebsch, 
heeft voor het nadere onderzoek van 
Luther en zijn theologie daar nog een 
stimulerend initiatief aan toegevoegd 
dat meteen ook de pers haalde: een 
prijs voor de beste Luther-scriptie. 
Het bedrag daarvan is een vondst:  
€ 1517.- , een welkom bedrag voor 
een arme, schuldopbouwende student. 
Nadere gegevens op de website: 
www.godgeleerdheid,vu.nl/ 
lutheraward. Wie? 
Ik ben benieuwd, Luthers preken over 
al zulke gestalten als spiegelbeelden 
voor ons eigen geloof roepen gewoon 
om nadere studie. We hebben al heel 
wat schatten op die manier ontdekt, 
maar er is nog zoveel meer. Ik zou het 
wel weten, maar nu zijn de jongere 
generaties aan zet!

Wat een lied! Zingen over Noach
Van en over dat geloof kun je ook 
zingen; Luther wist het als geen ander 
en riep zijn vrienden op om liederen 
te maken, niets raakt zo je ziel. Zelf 
gaf hij, toen dat niet erg vlotte, ook 
maar het voorbeeld. En al gauw was er 
het eerste kleine liedboek. Er zouden 
er vele volgen en vandaag open ik 
ons eigen nieuwe liedboek bij een 
bijzonder lied, óók over Noach, lied 
163. Maar eerst iets over de dichteres 
van dat lied, Joke Ribbers, de weduwe 
van Jan Wit. 
In ons studentenverblijf was vaak 
deze later zo bekende lieddichter en 
liedkenner Jan Wit te gast. Als wij 
aan het rommelen waren, zat hij in 
zijn hoek rustig te denken; hij moest 
wel, want hij was al van zijn geboorte 
af blind. Soms was er dan ineens een 
opmerking vanuit die hoek die ons 
allemaal even stil zette!
Later zagen we waar al dat denken en 
bezig zijn achter die blinde ogen toe 
leidde: gedichten, maar vooral ook 
liederen die altijd opvallen door diepte 
en kracht. Kijk maar eens naar zijn 
schitterende vertaling van Luthers 
kinderlied voor Kerstmis, een vreugde 
om te zingen, in het Nieuwe Liedboek 
te vinden onder nr. 469. Het heeft 
helemaal de sfeer van het oorspronke-
lijke lied bewaard! En dan dat grote 
lied dat als haast geen ander vanuit 
en ook voor onze tijd geschreven is, 
Gij hebt o Vader van het leven, in het 
Liedboek van 1973 gezang 479, in 
het nieuwe 823. Een lied om erbij te 
pakken als de wereld je weer eens 
verbijstert.

Joke
Diezelfde Jan Wit hoorden we jaren later 
zeggen: Let nu toch ook eens op mijn 
Joke! Echt, onderschat haar niet. Lief 
van hem, dachten wij om haar, zijn lieve 
vrouw wat uit zijn schaduw te halen, 
maar nu zien wij dat hij gelijk had. 

Noach, Luther en Joke
1523: een wriemelende massa dromt samen in de Stadskerk in Wittenberg - 
staand natuurlijk, zitten was er niet bij - rondom de kansel waar Luther de nog 
prille vertaling voorleest uit de eerste Bijbelboeken die hij week aan week nieuw 
uitlegt voor nieuwsgierige hoorders. Uit Genesis is Noach aan de beurt en daar 
staat hij als nieuw voor hun ogen:



het indienen van een verzoek bij de 
classis voor de bediening van de 
sacramenten. Traditie getrouw werd 
op de startzondag voor het nieuwe 
seizoen die op 14 september plaats 
greep ‘De Barbecue’ gehouden.

ZUTPHEN. De gemeente met drie 
preekplaatsen, Zutphen, Hengelo en 
Twekkelo, hield ook een buitendag. 
Goed veertig mensen gingen eind 
juni naar het landgoed Herinckhave 
te Fleringen, een dag met regen en 
met zonneschijn. Na de eerste koffie 
ging men naar de oude kapel op het 
landgoed waar de eredienst gevierd 
werd. In die viering werd een nieuwe 
ouderling van de gemeente bevestigd. 
Na de dienst een wandeling en rond-
leiding door de landheer, het land-
goed beslaat zo’n veertig hectare of 
zelfs nog meer. Na de lunch, terwijl 
buiten de regen roffelde, ging men 
uiteen in twee groepen. De ene ging 
tekenen en de andere groep ging in 
gesprek in de kapel. Het gesprek ging 
over enkele uitspraken van Dietrich 
Bonhoeffer, thema’s waren onder 
meer: ‘Niet de vreemde is ons het 
vreemdst, maar de naaste’. 

AMSTERDAM. Grote en belangrijke 
besluiten werden hier genomen. De 
huidige zes brandpunten werden 
samengevoegd tot twee met drie vaste 
‘vierplekken’ voor de eredienst, te 
weten Brandpunt Amsterdam Centrum 
bestaande uit de Oude Lutherse Kerk, de 
Maarten Lutherkerk en de Augustana. 
De erediensten worden gehouden in 
de Oude Lutherse Kerk op het Spui. 
Het 2e is Amsterdam Regio, bestaande 
uit de samenvoeging van de brand-
punten Haarlem, Johanneskapel 
(Amstelveen) en Zuidoost. De vieringen 
in dit brandpunt zijn in Haarlem en 
in De Nieuwe Stad – Zuidoost. Met 
ingang van 1 augustus van dit jaar is 
ook de beroepsomvang teruggegaan 
van 4 naar 3.

ROTTERDAM. De kerkenraad biedt in 
samenwerking met classis Rotterdam 
I en II ook dit jaar weer een eendaagse 
cursus aan voor degenen die iets meer 
willen weten over de lutherse traditie. 
Dit jaar niet aan het eind van de 

diensten zouden feestelijker zijn als 
er meer kerkgangers als gastvrouw en 
gastheer aanwezig zouden zijn. Dit is 
uiteraard een fenomeeen waar heel 
veel gemeenten mee te maken hebben 
maar deze keer stelde Apeldoorn het 
aan de orde. Nog meer nieuws uit 
deze gemeente: Op 11 oktober wordt 
hier de landelijke kerkkorendag 
gehouden!

DORDRECHT. Helaas komt er al heel 
lang geen gemeenteblad van deze stad 
bij uw Kriskrasser in de bus maar ook 
via andere kanalen wordt wel eens 
iets opgevangen. In november vorig 
jaar is de organist van deze kerk,  
Bart van Buitenen, gepromoveerd tot 
doctor in de muziekwetenschappen 
met de dissertatie ‘Orgelcultuur in een 
Deltagebied, vijf casestudies’. Hierin 
behandelt dhr. Van Buitenen orgel-
historische onderwerpen en ook komt 
de orgelgeschiedenis van Dordrecht 
en de regio Rijnmond aan de orde 
plus een biografie van de Rotterdamse 
orgelmakers Kam & van der Meulen. 

LEIDEN. Nadat kerkelijk werker Barbara 
Heckel twee jaar een jaarcontract heeft 
gehad heeft de kerkenraad nu besloten 
dit om te zetten in een contract voor 
onbepaalde tijd. In de classicale  
vergadering van 15 mei heeft zij de 
gelofte afgelegd behorende bij het 
verleende preekconsent voor de 
evangelisch-lutherse gemeente. Dit 
betekent bevoegdheid om voor te gaan 
in de eredienst. Een volgende stap is 

AMERSFOORT. De landelijke kerk zoekt 
plaatsen met lef en nieuwe ideeën om 
te dienen als pioniersplaats. ‘Een blijk 
van waardering en steun in de rug voor 
de komende tijd’, in dit kader wilde 
men de Amersfoortse Zwaan graag 
ondersteunen. Die samenwerking voor 
de komende drie jaar werd feestelijk 
en publiekelijk onder grote belang-
stelling ondertekend op zaterdag  
28 juni in de kerk aan de Langestraat. 
Een voor de gelegenheid gemaakte 
canon werd gezongen, ‘Zwaan, zwevend 
tussen hemel en aarde, til ons hier op 
door wat Luther bewaarde’. 

LEEUWARDEN. Deze zomer werd de 
buitendag voor de Noordelijke 
gemeenten in Friesland gehouden. 
Tussen de negentig en honderd mensen 
verzamelden zich voor een vaartochtje 
over de Friese wateren. Na de koffie 
werd een kerkdienst gehouden, wel op 
de boot maar nog aan de wal vanwege 
het lawaai dat door een varende boot 
geproduceerd zou worden. Bij de 
Rengerspolle werd aangelegd voor 
een wandeling en na de lunch voer 
men naar Grou, waar de Sint Piterkerk 
bezichtigd werd. Het laatste stuk voerde 
naar Eernewoude, onderweg werd de 
vesper gevierd. Een heel geslaagde dag 
en een prima organisatie, zo meldden 
ook de andere betrokken gemeenten: 
Groningen, Wildervank/Veendam, 
Winschoten, Stadskanaal, Pekela, 
Zwolle en Kampen. 

APELDOORN. In het blad Opwaarts 
een stukje over het ontvangen van 
gasten. Als je gasten ontvangt, maak 
je er wat van: je ruimt de boel op, 
zorgt dat de gasten zich op hun 
gemak voelen en je bent blij dat ze 
kunnen komen. Dat is ook in de kerk 
zo als er een gastpredikant voorgaat. 
Er wordt voor gezorgd dat hij/zij 
vriendelijk ontvangen wordt, kopje 
koffie, even een praatje over de reis, 
‘kon u het gemakkelijk vinden’ en 
dan blijkt dat er maar een paar mensen 
aanwezig is, minder dan op de zon-
dagen dat de eigen of tenminste een 
heel bekende predikant voorgaat. 
Terwijl natuurlijk de hele gemeente 
gastheer en gastvrouw is, niet alleen 
degene die het rooster opstelt. De 

kriskraskort
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hadden, de avondmaalskaraf en de 
broodschaal, de oude tinnen collecte-
schalen, de paaskaars, de geluids-
installatie, alles was weg. Intussen zijn 
veel kerken uit de omgeving maar ook 
lutherse gemeentes van verder weg te 
hulp geschoten zodat de eredienst in 
elk geval kan plaatsvinden. Veel zaken 
hebben geen verzekeringswaarde, ze 
zijn waarschijnlijk zelfs door de 
inbrekers niet te verkopen. Er was 
een inbraakverzekering maar die dekt 
helaas niet alle schade. Gelukkig staat 
het heel oude echt kostbare avond-
maalszilver in het museum.

DELFT. Het is 250 jaar geleden dat  
de kerk van de ELG Delft door de 
gemeente Delft aan de lutheranen is 
geschonken. Sinds 125 jaar is het 
huidige orgel in gebruik. Vanwege 
het herdenken van deze heugelijke 
gebeurtenissen en ten bate van de 
orgelrestauratie, wordt in het najaar 
2014 een aantal benefietconcerten en 
andere activiteiten georganiseerd.  
Op 7 september is na de dienst het 
startsein gegeven voor de sponsoring 
actie van de orgelpijpen. In de consi-
storie hangt een bord waar alle 1378 
orgelpijpen zijn benoemd. De orgel-
pijpen zijn van verschillende grootte en 
ook kleuren. Er zijn 11 verschillende 
kleuren. Iedere kleur staat voor een 
bedrag tussen de € 5,- tot € 200,-. 
Zo hoort bv € 100,- bij de kleur geel 
Afgelopen mei is een Stichting Vrienden 
van de Lutherse Kerk aan het Noord-
einde opgericht. Belanghebbenden 
zich hebben verenigd  om dit unieke 
600 jaar oude rijksmonument voor 
het nageslacht te bewaren. Dat mani-
festeert zich dan ook in het bestuur. 
Twee leden uit de Evangelisch 
Lutherse Gemeente Delft, twee leden 
zijn buurtbewoners en één lid is afge-
vaardigd namens de belangrijkste 
huurder ‘Kerk aan het Noordeinde’. 
Hoewel de Stichting nog maar net 
begonnen is, hebben de eerste donateurs 
zich al aangemeld! Alle activiteiten 
zijn te vinden op de website van de 
ELG Delft.

Tjally Everaarts-Bilyam

een Jubileumdienst om 15 uur met 
diverse genodigden onder wie de  
burgemeester van de stad en de  
president van de lutherse synode.  
Na afloop is er een receptie. 

HILVERSUM/NAARDEN-BUSSUM. 
Deze beide gemeentes zijn op weg 
naar een fusie. Het voorzichtig wennen 
aan elkaar lijkt nu wel achter de rug 
en in beide gemeentes is een positieve 
instelling gegroeid om in de toekomst 
verder te gaan als één samengevoegde 
gemeente. De gemeentes zijn nu 
gericht aan het werk om de fusie met 
ingang van 1 januari 2016 te laten 
plaaatsvinden. Beide kerkenraden 
willen niets doen zonder de gemeente 
in de voorbereiding te betrekken. Het 
is uiteindelijk ook emotioneel een hele 
stap om een gemeente waar velen een 
groot deel van hun leven bij betrokken 
zijn geweest te zien opgaan in een 
groter geheel. De gemeenten werken 
aan de opdracht vast te stellen 
waarom een Evangelisch-Lutherse 
Gemeente in het Gooi zo belangrijk 
is. Wat is het lutherse geluid dat men 
wil laten klinken. Al met al een 
belangrijke fase in beide gemeentes.

NIJMEGEN. Tijdens het WK Voetbal, 
de wedstrijd België-Argentinië, hebben 
inbrekers op klaarlichte dag hun slag 
geslagen in de kerk van Nijmegen. 
Veel schade is aangericht en belang-
rijke dingen zijn gestolen. De bijbel 
uit 1675, de oude kandelaars die het 
bombardement van 1944 overleefd 

zomer maar op Hervormingsdag, van 
17.00-21.30 uur. De inleiders zijn 
Sabine Hiebsch, Gerrit Baas en Martin 
van Wijngaarden. De avond zal 
besloten worden met een korte dag-
sluiting. De zomerschool is erkend in 
het kader van het ‘Open erkende aan-
bod van de Permanente Educatie’. Er 
wordt nog over gedacht deze cursus 
te combineren met een andere traditie, 
de jaarlijkse appeltaartavond op  
31 oktober.

UTRECHT. Een initiatief werd over-
genomen uit ‘Woord en Dienst’ een 
uitgave van Boekencentrum voor 
protestants Nederland. De suggestie 
die werd gedaan is ‘Stuur de kerk een 
kerk’ en de vraag is of gemeenteleden 
vanaf hun vakantieadres een kaart 
met de plaatselijke (lutherse?) kerk 
naar het kerkadres willen sturen.  
Misschien een idee om daar een dienst 
mee te maken? Op het prikbord is er 
een mooie collage van gemaakt. Het 
deed me denken aan vroeger. Mijn vader 
was koster en sommige gemeenteleden 
stuurden een vakantiekaart en regel-
matig met een kerk, er werd dan wel 
eens gemopperd, die kerkenkaarten 
altijd! Maar wel leuk ook natuurlijk, 
ik heb het ook jaren gedaan, een 
kaart met een kerk aan de koster en 
dat werd toch wel gewaardeerd. 

WOERDEN. Inmiddels is er meer bekend 
over de viering van het 450 jarig 
bestaan van de gemeente. Een uitge-
breid programma dat begon op 28 
september met de Startzondag met 
aansluitend een maaltijd. Het feest-
programma loopt door tot zondag  
16 november met onder meer een 
Lutherlezing, muziek door het Vesta 
Ansemble, de muzikale monoloog 
‘Hier sta ik – dansen en vechten met 
Maarten Luther’ van Kees van der 
Zwaard, een historische speurtocht 
door de binnenstad, een orgelestafette 
waarbij het orgel bespeeld werd door 
verschillende Woerdense organisten; 
ieder kreeg een kwartier de gelegen-
heid een inleiding te geven en een 
orgelwerk te spelen op het thema 
‘Luther’. En nog veel meer, elke week 
in die periode was er iets bijzonders. 
De afsluiting is op 16 november met 
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Protestanten in Wroclaw

Eerder vonden een dergelijke ‘Kir-
chentag’ plaats in Görlitz (D; 1991), 
Niesky (D; 1994), Wisła (PL; 1996), 
Ceský Tešín (CZ; 1999), Görlitz (D; 
2002), Prag (CZ; 2005), Bratislava 
(SL; 2008) en Dresden (D 2011).

Van conservatief tot 
vooruitstrevend
Uiteraard waren veel mensen uit Polen 
aanwezig, maar ook uit Tsjechië en 
Duitsland en de wijde omgeving van 
Oostenrijk tot de Oekraïne. Een gebied 
met een brede historie. De meeste 
landen kennen een communistisch 
verleden en een protestantse minder-

lijke leven in de verschillende landen. 
De inhoud liep uiteen van zeer  
conservatieve aanhangers van een kerk 
in Duits Silezië tot vooruitstrevende 
vragen van veranderingen in de kerk, 
bijvoorbeeld de vrouw in het ambt. 
In het programma werden veel work-
shops aangeboden en ook lezingen, 
waarin nagedacht werd over de rol 
van de kerken in de Europese context.
Deze ontmoeting kreeg ook in de 
media veel aandacht. De openings-
bijeenkomst werd bijvoorbeeld inte-
graal uitgezonden.

Detlef Bohlken

Protestantse christenen in Midden- en Oosteuropa ontmoetten elkaar begin juli 
2014 Wrocław (Polen). Deze prachtige oude stad was de plek van een ontmoeting 
van ruim vierduizend deelnemers.

heid. Soms is de meerderheid Rooms-
katholiek, zoals in Polen, soms orthodox 
en soms ook niet kerkelijk. De ont-
moeting vond plaats in de ‘Jahrhun-
derthalle’ in Wrocław – een zeer grote 
koepelbouw uit de jaren 1913-1915. 
Rondom de grote zaal was er ruimte 
voor verschillende kerken in kerke-
lijke groepen uit de wijde omgeving.
Als belangrijk wordt de status van de 
kerk ervaren. Bijzonder trots worden 
daarom kerkelijke en wereldlijke ver-
tegenwoordigers genoemd, vanuit de 
Poolse Rooms-Katholieke kerk en 
internationaal. Veel gesprekken in de 
wandelgangen gingen over het kerke-

Jahrhunderthalle, Wroclaw, Polen.

Hoofdredacteur Elkkwartaal 
ontvangt ere-doctoraat

k voel me zeer vereerd met dit 
doctoraat. Ik ben me zeer bewust 
van het feit dat het een persoon-

lijke eer is, maar ik had nooit kunnen 
doen wat ik doe zonder de zeer vele 
inspirerende mensen in mijn omgeving. 
Familie en collega’s staan om me heen, 
zij zijn de mensen die me steunen in 
een vaak kwetsbare missie om mijn 
talenten te gebruiken en mijn mond 
open te doen en macht kritisch 
bevragen, of juist hen te motiveren die 
daadwerkelijk hun handen vuil maken. 
Ik dank iedereen die het mede moge-
lijk heeft gemaakt om mijn gekregen 
talenten te gebruiken,’ zei ze in een 
interview.

Visie
Bouwman, 46, is sinds 2008 vice-
president van WACC wereldwijd en 
president van WACC Europa. De 
motivatie haar het eredoctoraat te 
verlenen ligt onder meer in het feit 
dat ‘haar theologische visie stevig 
verankerd is in solidariteit met mensen 
uit gemarginaliseerde groepen en ze 
probeert een God te verkondigen wiens 
hart uitgaat naar gerechtigheid. ... 
Gezegend met een kritische geest,  
de vaardigheid om zaken naar voren 
te brengen en een diep in geloof 
gewortelde inzet, heeft Praxedis er 
altijd naar gestreefd om het geloof te 
leven dat ze verkondigt.’ 
Opgegroeid in Nederland ervaarde de 
jonge Praxedis een streng gereformeerde 
cultuur, aldus de motivatie. Tijdens 
een kerkdienst die ze bijwoonde op 
haar achtste, zag ze ‘God niet zoals 
zovele dominees die ze hoorde preken’. 
Vanaf dat moment begon ze haar 

(inter)religieuze dialoog
Een uitnodiging om deel te nemen 
aan een delegatie van de LWF naar 
de tweede interreligieuze conferentie 
in Kazachstan resulteerde in een  
wisseling van loopbaan. Van buiten-
staander gaf de onafhankelijke jour-
naist Praxedis gehoor aan de wens om 
deelnemer te zijn, om haar talenten 
aan de interreligieuze dialoog ter 
beschikking te stellen. Ze deed een 
master religiewetenschappen en breidde 
haar internationale bestuurswerk uit.
Naast het besturen van WACC, maakte 
Praxedis Bouwman in verschillende 
rollen deel uit van het bestuur van 
Ecumenical News International 
(oecumenisch nieuwsagentschap), in 
Genève. Ze is lid van de Oecumene 
Beraadgroep van de Protestantse Kerk 
in Nederland. En sinds kort is ze 
voorzitter van het Luthers Genootschap 
voor In- en Uitwendige Zending 
(kort: Luthers Genootschap). 
De academie die Bouwman het ere-
doctoraat verleende, helpt Indiase 
Christelijke theologie, ontstaan met 
de komst van de eerste Christenen 
naar India, ontwikkelen en maakt 
haar zichtbaar. Ze doet onderzoek en 
bestudeert bijdrages van de vroege 
Indiase theologen van verschillende 
denominatie die de weg plaveiden voor 
de ontwikkeling van een specifieke 
Indiase theologie alsook contextuele 
theologie van moderne wetenschap-
pers die vooral de ambities van de 
gemarginaliseerde (sociaal buiten-
gesloten) mensen benadrukken.

Solange DeSantis  
(vertaald, www.waccglobal.net)

Praxedis Bouwman, onder meer hoofdredacteur van Elkkwartaal, het Evangelisch-
Luthers Dagboek en vice-voorzitter van de World Association for Christian  
Communication (WACC), heeft een ere-doctoraat ontvangen van de ‘Academy of 
Ecumenical Indian Theology and Church Administration’ vanwege haar ‘nationale 
en internationale inter-religieuze en oecumenisch leiderschap’. Ze ontving de graad 
Doctor of Divinity (honoris causa; Doctor in de Godgeleerdheid) begin augustus 
van de academie in Chennai, aan de zuid-oost kust van India.

eigen relatie met God te ontdekken 
en aan te gaan.

Journalist
Praxedis Bouwman begon als (radio) 
journalist. Haar werk bracht haar 
naar veel plaatsen, deed haar vele 
gebeurtenissen en onderwerpen  
verslaan. Ze was algemeen nieuws-
verslaggever, politiek journalist, buiten-
landcorrespondent in de Caraïben voor 
de NOS radio en televisie en vele 
andere omroepen. Ze heeft daarnaast 
veel artikelen voor kranten geschreven. 
Bij terugkeer in Nederland werkte ze 
eerst als onderzoeksjournalist, later 
als free-lancer voor radio en kranten.
Halverwege haar twintiger jaren had 
ze besloten dat het Nederlands luthe-
ranisme het beste bij haar paste, ze 
werd luthers gedoopt. Vanaf 2002 
heeft ze vanuit haar vakgebied, de 
journalistiek, bijgedragen aan onder 
meer Elkkwartaal en het Evangelisch-
Luthers Dagboek. 
In 2004 raakte ze betrokken bij het 
werk van KALME, het communicatie 
committee van lutherse minderheids-
kerken in Europa, deels een programma 
van de Lutherse Wereldfederatie (LWF).

‘I

ˇˇ

Openingsdienst Wroclaw 2014
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In memoriam 

Ds. Henri Johannes 1917-2014
p 16 juni 2014 overleed ds. 
Henri Johannes op 96-jarige 
leeftijd. Hij was, voor zover ik 

kan nagaan, de laatste van de generatie 
lutherse predikanten in oorlogstijd. 
Geboren in Deventer in een zeer mee-
levend luthers gezin, was hij bij wijze 
van spreken in de wieg gelegd voor 
het predikantschap. Op jonge leeftijd 
nam hij zich voor theologie te gaan 
studeren. Gestimuleerd werd hij zowel 
door zijn vader, als ook door zijn pastor 
loci, de latere prof. dr. J. Kooiman. 
Terwijl de dreiging van de onder-
tekening van de Ariërverklaring de 
studenten en docenten van de Univer-
siteiten boven het hoofd hing, voltooide 
hij zijn studie in 1942. Een beroep 
zat er op dat moment helaas niet in. 
Daarom werd hij hulppredikant, eerst 
in Utrecht-Noord en Zeist en kort 
daarna alleen in Zeist, een gemeente 
in opbouw. Tijdens een razzia werd hij 
op straat opgepakt, terwijl hij nota bene 
op weg was naar een begrafenisdienst. 
Linea recta afgevoerd naar kamp 
Amersfoort, moest hij werken aan de 
versterking van loopgraven en mocht 
er ook bijbelcursussen geven. Zijn 
‘redding’ was, zoals hij zelf zei, de 
difterie, waardoor hij het kamp moest 
verlaten om in Eerbeek door nonnen 
te worden verpleegd. In Zeist leerde 
hij ook zijn vrouw Nely van den Brink, 
met wie hij tot aan zijn overlijden 68 
jaar lang getrouwd was. Van Zeist 
ging hij vervolgens als geordineerd 
predikant naar de aloude lutherse 
gemeenten De Rijp en Monnickendam 
(1946-1949), Middelburg en Vlissingen 
(1949-1958), Breda, ’s Hertogenbosch 
en Heusden (1958-1961) en tenslotte 
Amsterdam (1961-1981). Zijn predikant-
schap viel aldus samen met een cruciale 
periode in de geschiedenis van de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden in de 20e 
eeuw: aan de ene kant de hereniging 
van de Evangelischen en de Herstelden, 
de liturgische vernieuwingen, de 
bloeiende jeugd-, vrouwen- en mannen-
verenigingen, de impact van de in 1947 
opgerichte Luthers Wereldfederatie en 
van de Oecumenische Beweging; aan 

de andere kant het voortdurende proces 
van de ontkerkelijking en de kerkver-
lating, die in de tachtiger jaren zou 
leiden tot de participatie van de 
lutheranen in het Samen op Weg proces 
met de Gereformeerden en Hervormden, 
met als sluitstuk: de oprichting van 
de Protestantse Kerk in Nederland.  
De plaats en de betekenis van de 
lutheranen in de oecumene en de 
samenleving lagen ds. Johannes nauw 
aan het hart. Daar zette hij zich voor in, 
schreef artikelen over de geschiedenis 
van lutherse gemeenten, deed in dag-
bladen verslag van lutherse congressen 
in het buitenland. Zijn hart lag evenwel 
in de allereerste plaats bij de actuele 
betekenis van het Bijbelse verhaal voor 
de gemeente(leden). Het viel hem echter 
zwaar te merken dat er zo weinig van 
terecht kwam, ondanks prediking, 
catechese, kringwerk en pastoraat. Maar 
het ontmoedigde hem niet. Integendeel. 
Het verhaal moest verteld worden. 

O

Henri Johannes (foto: Andreas Wöhle)

Daarbij nam hij geen blad voor de 
mond. Zo streek hij menig lutheraan 
tegen de haren in doordat hij openlijk 
kritiek had op Luthers visie op de Joden. 
Het werd hem evenmin in dank afge-
nomen dat hij geen goed woord over 
had voor het optreden van kapitein 
Westerling en zijn manschappen tijdens 
de zogeheten politionele actie in het 
voormalig Oost-Indië. Zijn kritisch 
standpunt tegen de oorlog in Vietnam 
viel onder verschillende gemeenteleden 
niet in goede aarde. Tot op het laatst 
bleef hij zich bezighouden met de 
wereld van de kerk en theologie, nam hij 
deel aan een studiekring van emeriti, 
waarin hij regelmatig het lutherse 
geluid liet horen. Op 23 juni werd in 
de Maarten Lutherkerk in Amsterdam 
afscheid genomen van deze gepassio-
neerde lutheraan.

Sonny Hof 

elkwartaal

Een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje van een luthers 
predikante in de Randstad met de vraag of ik een beetje 
een netwerk heb in de plaats waar ik woon. Dat is Spijke-
nisse, daar is geen lutherse kerk, Spijkenisse hoort bij 
Rotterdam. Ik heb geen contact met de protestantse 
gemeenten in mijn woonplaats en een netwerk heb ik hier 
nauwelijks meer. De aanleiding tot deze vraag was: een 
vluchtelingengezin was vrij plotseling verhuisd naar Spij-
kenisse, daardoor waren de taallessen in het gedrang 
gekomen. Met name voor de vrouw, indien zij op een 
bepaalde tijd haar examen Nederlands niet haalde dan 
moest ze een flinke boete betalen en ze was al eerder 
gezakt ook. Er werden dus mogelijkheden gezocht voor 
taallessen in Spijkenisse. Ik beloofde wat te proberen 
maar had eerlijk gezegd geen idee hoe ik dit aan zou 
kunnen pakken. Uit een aanvullend mailberichtje was 
gebleken dat het om Tamils ging, christenen. Zoekend op 
het net kwam ik niet heel ver en ik bedacht dan maar iets 
te proberen bij een plaatselijke PKN gemeente, misschien 
was daar ervaring met dit soort zaken. Ik kreeg een vrien-

delijke predikante aan de lijn die ook niet meteen wist hoe 
een oplossing te vinden maar ze zou haar voelhorens uit 
steken en eens op zoek gaan binnen haar gemeente. Ik 
stuurde haar het adres van de vrijwilliger die de Tamils in 
hun vorige woonplaats begeleidde en binnen 24 uur had 
de Spijkenisser predikante contact gelegd tussen die vrij-
williger en eentje hier ter plaatse. Een paar telefoontjes en 
een paar mailtjes heen en weer en het was geregeld. Met 
de diakonie in Spijkenisse is contact gelegd en ook voor 
pastorale begeleiding is gezorgd. Half juli kreeg ik nog een 
telefoontje van de predikante uit hun vorige woonplaats 
om te melden dat alles fantastisch loopt. 
Een leuk voorbeeld van samenwerking tussen deze twee 
zusterkerken die elkaar hier nauwelijks kennen, in Spijke-
nisse heeft men helemaal geen contact met de lutheranen 
in Rotterdam maar dit contact was in de kortste keren tot 
stand gekomen en alles loopt prima met deze mensen. 
Geweldig toch?

Tjally Everaarts-Bilyam

Weer een hofje-boek
Op zaterdag 29 november 2014 zal de presentatie plaats-
vinden van het boek ‘De Molenpage-Stichting, een Hervormd-
Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918’, op De Lutherhof, 
om 15.00 uur in de Bestuurskamer. (De Lutherhof bevindt 
zich op het Staringplein 9 in Amsterdam Oud-West, met 
tramlijn 1 te bereiken vanaf het Centraal Station in de 
hoofdstad.)

Dit boek, geschreven door de lutherse kerkhistoricus drs. 
Th.A. Fafié (Haarlem), vormt een uniek document over de 
bijna 100-jarige geschiedenis van het meest onbekende 
Lutherse hofje in Amsterdam en verrast door de relatie met 
het ontstaan van het Museumplein en het Rijksmuseum in 
Amsterdam. De heer Fafié zal tijdens de presentatie een 
korte samenvatting geven van deze geschiedenis van een 
wel heel bijzonder hofje. Ontstaan in 1918 als gevolg van 
het testament van Mevrouw Hendrina Maria Molenpage, 
met als doelstelling het huisvesten van alleenstaande 
dames op leeftijd, bij voorkeur van Evangelisch-Lutherse 
of Nederlandse Hervormde huize. Het boek telt 260 blad-
zijden en is geïllustreerd met vele foto’s gemaakt door de 
Haarlemse fotografe Annemarie Mast, alsmede oude archief-
foto’s, en ook met een opgave van archivalia en literatuur.

De Molenpage-Stichting 
bewoonde met vijf bewoon-
sters tot 2011 een eigen pand 
aan de Vossiusstraat 13 te 
Amsterdam. Van deze vijf 
bewoonsters wonen er sinds-
dien vier op De Lutherhof  
(de vijfde bewoonster is naar 
het buitenland verhuisd).  
De besturen van De Lutherhof 
en van de Molenpage-Stichting werken  
nauw samen en nemen gemeenschappelijk beslissingen 
over het reilen en zeilen van De Lutherhof en De Molen-
page-Stichting.

Om een exemplaar van dit boek te verkrijgen kunt u tijdens 
de presentatie intekenen. Het boek wordt u dan bij vertrek 
van de presentatie kosteloos overhandigd. Het boek kan later 
besteld worden bij de SLUB (Stichting Lutherse Uitgeverij 
en Boekhandel) te ’s-Gravenhage, Lutherse Burgwal 7, 
2512 CB ‘s-Gravenhage; tel. 070-3648094 of e-mail:  
slubdenhaag@hetnet.nl. Het boek kost de verzend- en  
portokosten, bij bestelling na de presentatie.

Samenwerking
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Tien jaar Protestantse Kerk,  
vieren en verbinden?

ei 2004 ging de Protestantse 
Kerk van start, na een jaren-
lang proces. Het vormen van 

deze grote fusiekerk ging niet zonder 
slag of stoot. Al voor men goed en wel 
was begonnen, hadden enkele kerken 
en groepen al aangegeven dat ze niet 
zouden meedoen aan de fusie, waar-
door er bij voorbeeld al direct sprake 
was van een scheuring en een gang 
naar de rechtbank. Daar liep het ver-
binden al direct mis en dat is jammer. 
Het ideaal was toch om ervoor te 
zorgen dat de verschillende kerkge-
nootschappen weer tot elkaar zouden 
komen. Dat er na alle afsplitsingen, 
scheuringen en onderlinge verdeeld-
heid, eenheid zou ontstaan. Zoals zo 
vaak bij een ideaal, bleek het einddoel 
moeilijk te verwezenlijken. Het blijft 
een droom en nog steeds is de eenheid 
niet in de volle breedte ontstaan. Mede 
dankzij de secularisatie is het aantal 
leden met twintig procent afgenomen 
en dat is best pittig. Ligt dat alleen 
aan de secularisatie of heeft het ook 
te maken met de manier waarop de 
Protestantse Kerk omgaat met kerk en 
eredienst? Moet het niet vooral leuk 
zijn en gezellig? Niet te kritisch en 

Tijdens de vergaderingen van de classis 
heeft ieder zijn eigen vertegenwoor-
diging en op veel plaatsen wordt de 
lutherse inbreng daarin vaak zeer 
gewaardeerd. De gesprekken die tijdens 
de classicale vergaderingen worden 
gevoerd, zeker wanneer men in kleine 
groepjes een onderwerp bespreekt, 
brengen de kerken tot elkaar. Het in 
klein verband uitwisselen van ideeën 
kan heel verhelderend werken en zorgt 
voor verbinding, begrip en meer 
samenwerking binnen de eigen regio. 
Zo zijn er prachtige voorbeelden van 
gezamenlijke catechese, jeugdwerk, 
diaconale projecten en gezamenlijke 
diensten tijdens de zomermaanden, 
zonder dat men direct een echte ver-
bintenis met elkaar aangaat. 

10 jaar Protestantse Kerk. Vieren & 
Verbinden. Misschien is het goed om 
eens kritisch te kijken naar de werke-
lijke boodschap die men wil vertellen, 
zonder al die franje.

Ingeborg Kriegsman

Tien jaar Protestantse Kerk in Nederland werd op 14 september gevierd, met als thema 
‘Vieren & Verbinden’. Een mooi thema. De dienst in ‘De Fontein’ in Nijkerk was inderdaad 
een viering, met veel muziek en hoge gasten die volop aandacht kregen. Een eredienst 
was het echter niet te noemen en ook niet aansprekend voor alle twee miljoen leden van 
de Protestantse Kerk. Het is de vraag of met een dergelijke viering het verbinden niet 
een beetje is weggezakt en de ware betekenis van de kerk niet is verdwenen.

zeker niet oubollig. De kerk is bezig 
met vernieuwing. Alleen kun je je 
afvragen of de kerkgangers, waar het 
allemaal om zou moeten draaien, ook 
toe zijn aan die vernieuwing. Trekt 
een ‘leuke’ kerkdienst echt zoveel meer 
mensen? En blijven die mensen ook 
de dienst bezoeken, week na week?

In de afgelopen jaren ging het op 
diverse plaatsen goed of fout met de 
samenwerking. Er werden kerken 
samengevoegd naar volle tevredenheid, 
maar ook werd na langdurig overleg 
besloten om niet met elkaar verder te 
gaan. Er kwamen verbanden tussen 
hervormden en gereformeerden en een 
enkele keer waren daar ook lutheranen 
bij betrokken. Ook besloten lutherse 
gemeenten een samenwerking aan te 
gaan met een aangrenzende gemeente. 
Lutheranen zijn tenslotte niet zozeer 
gebonden aan een stad of dorp, maar 
functioneren vanuit de regio. Kerken 
fuseerden en kerkgebouwen bleven 
leeg achter. 

De Protestantse Kerk heeft er in ieder 
geval aan bijgedragen dat er meer 
contact is tussen de diverse kerken. 

M

Nias, Indonesië, steuntje in de rug 
door LWF raad

en drukke twee dagen waren 
het. We hebben dorpjes bezocht, 
gepraat met lokale bestuurders, 

mensen die bij de overheid werken en 
we zijn langsgegaan bij de AMIN kerk 
om daar met de verschillende kerken te 
praten die CDS&CDRM vormen. Het 
bezoek heeft veel indruk op me gemaakt.

Prachtig maar arm
Nias is een prachtig eiland. Maar ook 
een eiland met veel armoede. Wanneer 
we in de dorpjes komen valt het op 
dat mensen zich voorstellen door te 
vertellen wie ze zijn en hoeveel kin-
deren hebben, hoeveel meisjes en 
hoeveel jongens. Het gemiddelde is 
ongeveer acht kinderen. Het is dus niet 
gek dat er tijdens de rondleidingen, 
om de toiletten en waterpunten te 
laten zien, hordes kinderen achter ons 
aan rennen. Al komen de meesten 
niet te dichtbij, ze zien bijna nooit 
mensen met een andere huidskleur en 
zoveel bij elkaar is best spannend.

CDS/CDRM wordt gesteund door de 
afdeling World Service van de LWF. 
Zij hebben ons uitgenodigd nadat ze 
hoorden dat de councilmeeting zou 
plaatsvinden op Sumatra. De organisatie 
maakt geen onderscheid tussen geloof, 
geslacht en afkomst. Ze zijn er om 
iedereen te helpen die dit nodig heeft. 
Nelson leidt ons rond en vertelt ons 
veel. Zo is het best lastig om als 
christelijke organisatie werkzaam te 
zijn in een gebied, land, waar het 
merendeel van de bevolking moslim is 
en liever niet geholpen wil worden door 
christenen. Door te laten zien wie ze 
zijn en dat ze dezelfde belangen hebben, 
kan hier soms overheen gekomen 

zaam proces is maar ze ook zien dat 
hun aanpak vruchten afwerpt. En dat 
hebben we zelf ook mogen zien. Zelf 
zijn we naar twee dorpjes gegaan 
waar de organisatie actief is en waar 
vrouwen trots hun zelfgemaakte  
kleding laten zien die ze verkopen  
en laten ze ons de waterpunten en 
toiletten zien die gebouwd zijn. 

Gevoelde discriminatie
Het bezoek was geweldig. De mensen 
warm en nieuwsgierig naar ons. We 
werden onthaald met traditionele 
dansen en lokaal eten. Maar wat me 
het meest is bijgebleven van het bezoek 
en de councilmeeting is toch dit:
In een land waar meer moslims dan 
christenen wonen maar waar de lutherse 
gemeenschap één van de grootste 
van de wereld is, voelen christenen 
zich nog steeds gediscrimineerd en 
achtergesteld. Door met de council-
meeting naar Sumatra te komen hebben 
velen van hen zich gesterkt gevoeld. 

In een chartervliegtuigje op weg naar Nias. Zo begon voor mij de councilmeeting van 
de Lutherse Wereld Federatie in 2014. Samen met mijn collega’s van de World Service 
waren we uitgenodigd om projecten te gaan bekijken van CDS&CDRM, een samen-
werkingsverband van verschillende kerken op Nias. Opgericht nadat de tsunami 
(2004) het eiland geraakt heeft. Het samenwerkingsverband is na de wederopbouw, 
in 2005 werd het eiland ook nog eens getroffen door een aardbeving, ook blijven 
staan en werkt nu op het eiland om de mensen te helpen op verschillende vlakken.

worden. Maar soms ook niet. Toch 
zetten zij door en vaak veranderen 
vooroordelen in dankbaarheid.

Alcohol 
Wanneer we naar het kantoor van de 
AMIN kerk gaan voor een ronde tafel 
gesprek met de kerkleiders van de 
verschillende kerken verteld de bisschop 
van de AMIN kerk dat dit niet het enige 
is waar ze tegen aan lopen. Er heerst 
nog steeds een patriarchaal gedachten-
goed op Nias. De vrouwen moeten 
voor de kinderen zorgen en de mannen 
werken. De grootste bron van inkom-
sten is het exporteren van Arak, zelf-
gestookte drank. Hierdoor is er veel 
alcoholisme en stoppen ze met werken. 
De vrouwen moeten het dan op zich 
nemen om én voor alle kinderen te 
zorgen en een inkomen te genereren. 
CDS&CDRM probeert hen hierin te 
ondersteunen door cursussen empower-
ment en micro krediet. De bisschop 
van AMIN verteld dat dit een lang-

Foto’s: Marie Renaux

E

Dit werd regelmatig uitgesproken.
Er was een interreligieuze dialoog, de 
moslim burgemeester van Medan en 
gouverneur van Sumatra kwamen 
spreken op de vergadering. De president 
van de LWF (Munib Younan uit 
Palestina) sprak in het Arabisch een 
groet uit. Onverwacht en verrassend, 
vonden de Indonesiche deelnemers. 
Er was broederschap onderling. Ze 
voelden zich gesterkt. Waar het voor 

mij bijzonder is om zoveel mensen 
uit zoveel culturen met zoveel achter-
gronden te ontmoeten en met ze 
samen te werken, kan het voor anderen 
een moment van verbroedering, ver-
bazing en vriendschap zijn.

Daan Leker
Voor beslissingen die de LWF coucil 
nam, zie: http://www.lutheranworld.org/
content/council-2014
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Documentatieblad Lutherse 
Kerkgeschiedenis nummer 42

rie bijdragen trekken in dit 
nummer voorbij. Dankzij de 
medewerking van diverse kanten 

(veel ‘mondelinge geschiedenis’) kon 
door drs. Th.A. Fafié een historisch 
artikel worden gewijd aan de Luther-
groepen in Nederland, en daarmee 
inzage worden gegeven in Luthers 
jeugdwerk in de 19de en 20ste eeuw. 
Prof. dr. J.P. Boendermaker richt zijn 
schijnwerper op de Lutherse politicus 
J.R. Thorbecke, de architect van onze 
grondwet uit 1848. Tenslotte nog enkele 
aanvullende gegevens inzake de Dordtse 
Lutheraan Joh. J. Zehnpfenning.
Losse nummers van dit kerkhistorische 
tijdschrift (53 bladzijden) kunnen 

deel van de SLUB. Via www.slub.nl is 
dit antiquariaat bereikbaar. Onder 
andere bijna het gehele oeuvre van de 
Lutherse theoloog en cultuurhistoricus 
dr. C.W. Mönnich is nog verkrijgbaar. 
Maar ook de geschriften van dr. W.J. 
Kooiman, dr. C.Ch.G. Visser en dr. Ant. 
Johannes zijn nog voorhanden. 
E-mail: slubdenhaag@hetnet.nl. Ook 
het boekje over de beginjaren van de 
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 
en de geschriften van J.W. Pont,  
J. Loosjes en D. Drijver.

worden besteld door het overmaken 
van € 4,50 naar postbanknummer 
IBAN: NL 45 INGB 0005 779925, 
t.n.v. Th.A. Fafié inz. Documentatie-
blad Lutherse Kerkgeschiedenis te 
Haarlem, onder vermelding van: 
graag toezending nr. 42/2014. Mocht 
u ook de komende nummers (één keer 
per jaar) willen ontvangen, geeft u dat 
dan aan op de girokaart; bij internet 
bankieren – gezien de verzending - 
ook graag uw naam en adres vermelden.

Luthers antiquariaat
Tenslotte maken wij u attent op het 
bestaan van het Luthers antiquariaat 
te ’s-Gravenhage, een nieuw onder-

D

Luthers Lekkers – Lekker Luthers!

lle recepten zijn door de redactie 
van het kookboek getest en op 
een gezellige zomeravond door 

gemeenteleden geproefd. Dat koken 
was nog een hele uitdaging: hoe kook 
je in één sessie ruim dertig gerechten, 
variërend van een boerenkool-de-luxe 
(in de zomer!) tot Joegoslavische 
Cupavci? Men neme een ongelooflijke 
berg ingrediënten, een enthousiast team 
koks, een keuken in een kosterij en 
een keuken in een jeugdcentrum, heel 
veel messen, schalen en bakjes, en een 
dag de tijd. Resultaat: veel lol en tafels 
vol heerlijks. En de zekerheid dat de 
recepten uitvoerbaar én lekker zijn!

Op zoek naar dat niet al te moeilijke, maar wel heel erg lekkere recept?
De lutherse gemeente Den Haag heeft een kookboekje samengesteld met een kleine 
veertig succesrecepten van gemeenteleden. Voor alle gelegenheden wat: voor- 
hoofd-, nagerechten en gebak. Vlees, vis, vegetarisch. Altijd een antwoord op die ene 
vraag: wat eten we vandaag?

A De boekjes kosten €15,-. De opbrengst 
is bedoeld om de rente op de hypotheek 
af te lossen die we af hebben moeten 
sluiten om een aantal noodzakelijke 
reparaties aan kerk en kosterij te 
kunnen betalen.

Helpt u ons het nuttige met het lekkere 
te verenigen? U kunt een boekje 
bestellen door €15,- over te maken op 
bankrekening NL65INGB0000086053 
t.n.v. Ev.-Luth. Gem. ’s-Gravenhage, te 
Nootdorp. Vermeld bij de mededelingen 
‘kookboek’ en uw adresgegevens.  
Dan sturen we u een exemplaar op. 
Dank voor uw steun!

Liturgische spiritualiteit

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor de ondertekenaars van het 
Katholiek Appel en voor ieder die ermee sympathiseert.

Thema: liturgische spiritualiteit

Het verlangen naar liturgische spiritualiteit verbindt 
christenen van alle kerken en tradities. Denk alleen maar 
aan de vele spirituele centra (zoals kloosters), waar mensen 
een intens liturgisch leven met elkaar delen en waar 
voorbijgangers (peregrini) een plek kunnen vinden. Zou 
daaruit een model zijn af te leiden voor hedendaagse 
gelovigen en kerkgemeenschappen die op zoek zijn naar 
liturgische spiritualiteit? Wat betekent het dat er liturgisch 
spirituele centra zijn? Welke mogelijkheden liggen hier, en 
wat zijn aandachtspunten voor het onderhouden ervan? 
Er zal vanuit de kloosterlijke traditie worden ingegaan op 
de rol van de getijden voor het persoonlijke en kerkelijke 
leven vandaag. Verder zal de vraag gesteld worden hoe 
andere activiteiten van individuele gelovigen, groepen of 
kerkelijke organisaties op spirituele wijze met liturgie 
verbonden kunnen worden.

Spreker: prof. dr Thomas Quartier, docent Rituele en 
Liturgische Studies in Nijmegen en hoogleraar Monastieke 
Spiritualiteit in Leuven en Rome. Hij is oblaat van de Sint 
Willibrordsabdij te Doetinchem en auteur van het boek 
Liturgische spiritualiteit (Berne Media 2013).

’s Middags zal het werk van de Estlandse componist  
Arvo Pärt centraal staan, met name de samenhang tussen 
de structuur van zijn muziek en zijn spiritualiteit. Met 
medewerking van dr. Martin Hoondert, universitair docent, 
Muziek, Religie en Ritueel in Tilburg en het Vocaal Theo-
logen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken. De dag 
wordt afgesloten met een gezongen vesper.

15 november 2014, 10.30-15.30 uur
De Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht
Kosten (inclusief lunch): € 20,- bij vooruitbetaling op 
rekening NL58INGB 0006489634 t.n.v. Oecumenisch 
Forum voor Katholiciteit, Eemnes. 
Aanmelding (voor 10 november): buro@okk.nl
Meer informatie: www.forumkatholiciteit.nl

Ontmoetingsdag Oecumenisch Forum voor Katholiciteit op zaterdag 15 november 2014

Evangelisch-Luthers 
Dagboek 2014-2015

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 
2014-2015. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider 
worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt 
een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, 
gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waarde-
volle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische 
gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen 
van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, 
het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. 
Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het 
dagboek is vastgesteld op € 14,-. Veel lutherse gemeenten 
bieden gelegenheid om in te tekenen op het dagboek.  

U kunt ook rechtstreeks bestellen via het e-mailadres  
slubdenhaag@hetnet.nl  of per post/telefonisch bij de 
SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ’s-Gravenhage,  
tel. 070-3648094. In dat geval betaalt u uiteraard wel de 
verzendkosten.

Iedere laatste zondag van de maand wordt, voorlopig op proef, 
een engelstalige lutherse dienst gehouden. Vanaf 30 november 
2014 is iedereen die daar behoefte aan heeft welkom, om 13.30.

De proef, die in maart 2015 geëvalueerd gaat worden, 
wordt onder meer gehouden omdat met enige regelmaat 
engelstalige mensen de diensten in de Oude Lutherse Kerk 
aan het Spui bezoeken, maar vervolgens wegens de taal 
afhaken. De ELG Amstedam heeft het idee met dit aanbod 
ook expatriates of mensen uit het buitenland die langdurig 
in Nederland verblijven een aanbod te doen. Toeristen, maar 
ook nederlandstaligen zijn uiteraard ook van harte welkom. 

De diensten zullen worden gehouden volgens de klassieke 
lutherse liturgie, inclusief het avondmaal. Omdat deze diensten 
nadrukkelijk bij de bestaande gemeente horen, kunnen deze 
diensten ook als overloop naar de ‘gewone’ gemeente dienen. 

Eerste Kerstdag, de 25e december, is er een extra engelstalige 
dienst, ook om 13.30 uur.

Engelstalige lutherse 
diensten in Amsterdam
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Steunaanvragen
In de vorige Elkkwartaal melden we al 
dat mede op verzoek van de synodale 
commissie en de financiële commissie 
de afspraken rondom de steunverlening 
aan lutherse gemeentes verbeterd 
zouden worden. 

In juni heeft de kleine synode gesproken 
over een notitie getiteld ‘Over de 
middelen bestemd voor het ‘bewaren 
en inbrengen van de Lutherse traditie’. 
Afspraken over die middelen gaan al 
even terug: de generale synode heeft 
in haar vergadering van april 2009 
besloten om vanuit de solidariteitskas 
geld beschikbaar te stellen voor het 
‘bewaren en inbrengen van de lutherse 
traditie’ in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Een jaar later werd er in de 
kleine synode gesproken over criteria 
voor steun uit de Solidariteitskas. Bij 
de uitvoering van de regeling ontstond 
echter onduidelijkheid. Veel van de 
aanvragen die gericht waren op het 
bewaren en inbrengen van de lutherse 
traditie kregen ook te maken met criteria 
die bedoeld waren voor gemeentes in 
financiële nood. 

In de notitie doet het moderamen –  
mede namens de Commissie voor de 
plaatselijke Steunverlening (CSv) –  
voorstellen voor beide zaken (steun 
voor bewaren/inbrengen lutherse 
traditie én steun voor gemeentes in 
nood), die – kort gezegd – op het 
volgende neerkomen: 

a)  Evangelisch-lutherse gemeenten 
kunnen zich voor reguliere steun-
verlening wenden tot de CSv, die 
de aanvragen volgens de gewone 
criteria, zij het enigszins aangepast, 
behandelt.

b)  De kleine synode stelt een nieuwe 
commissie in, die de projectaanvragen 
voor bewaren en inbrengen van 
Lutherse traditie behandelt. 

Voor beide zaken wordt een bedrag 
gereserveerd. Om het onderscheid 

Officiële mededelingen
tussen de twee geldstromen volstrekt 
helder te maken stelt de kleine synode 
– ter behandeling van de projectaan-
vragen – een commissie van vijf leden 
in; de kleine synode benoemt hiervan 
zelf de leden, drie op voordracht van 
de evangelisch-lutherse synode. Deze 
commissie handelt overeenkomstig de 
notitie en legt periodiek verantwoording 
af aan de kleine synode. Om vlot tot 
een commissie te komen zal het 
moderamen van de generale synode 
een eerste commissie samenstellen – 
met daarbij dus drie leden op voor-
dracht van de ELS.

Nog even de bedragen, in het bijzon-
der voor de projectaanvragen voor 
bewaren en inbrengen van lutherse 
traditie. In de vergadering van 2009 
werd gesproken in het besluit over 
solidariteit als een noodzakelijk onder-
deel van kerkzijn. Het gaat daarbij 
om solidariteit ván gemeenten vóór 
gemeenten. In verband daarmee werd 
aangekondigd dat de bestaande soli-
dariteitsbijdrage verhoogd zou worden 
van € 5 naar € 7,50 per belijdend lid. 
Op deze wijze zou jaarlijks een geschat 
bedrag beschikbaar komen van  
€ 6,75 miljoen. Dit bedrag was voor 
het grootste deel (€ 4,75 miljoen) 
beschikbaar voor steun aan gemeenten 
bij de vervulling van hun kerntaken 
zoals verwoord in de kerkorde, en  
€ 375.000 zou beschikbaar zijn voor 
de gemeenten die actief de lutherse 
traditie willen bewaren en inbrengen.
Echter, deze verhoging van de soli-
dariteitsbijdrage per belijdend lid is 
nooit geëffectueerd. Moderamen en de 
CSv hanteren daarom per januari 2014 
een bedrag dat past bij de verhouding 
tussen voorgestelde en verwezenlijkte 
solidariteitsbijdrage: € 250.000.  
Jaarlijks wordt maximaal dit bedrag 
gereserveerd – voorheen voor zowel 
reguliere steunverlening als wel  
projectaanvragen, nu exclusief voor 
projectaanvragen. Mocht er een jaar 
zijn waarin de projectaanvragen het 
genoemde bedrag te boven gaan, dan 

kan er een beroep gedaan worden op 
eventueel niet bestede gelden tot een 
periode van maximaal drie jaar terug.
Vanuit de ELS zijn de volgende per-
sonen voorgedragen voor de commsie: 
dhr. Robert Barendse (vz Financiële 
Commissie), mevr. ds. Alida Groene-
veld, en dhr. Horst Oosterveer.

Kerkmuziek, ‘het’ katern en 
de Commissie voor Liturgie en 
Kerkmuziek
De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
is begonnen met een revisie van het 
luthers katern. Deze werkgroep voert 
het beleid uit dat wordt ontwikkeld 
door de Commissie Liturgie en Kerk-
muziek. Afgelopen synodevergadering 
van mei is er een besluit genomen 
over de leden van deze commissie. 
Tot leden zijn benoemd: 

•		theologen:	Detlef	Bohlken,	 
Susanne Freytag en Hanna Rijken;

•		kerkmusici:	Jeroen	de	Haan,	 
Matthias Havinga en Gea Hoven;

•		waarnemer	namens	de	ELK	in	 
België: ds. Gijsbertus van Hattem;

•		toegevoegd:	pre-adviseur	Liturgie	
en Kerkmuziek, Gerrit Baas. 

Beleidsplan
Na een laatste schrijfsessie heeft 
synodelid Frank Everaarts alle input 
verzameld en op 5 september hebben 
we met hem het resultaat doorgenomen. 
Met zo’n overzichtelijk document kom 
je dan ook echt aan het gesprek over 
de juiste onderwerpen toe. Frank heeft 
een volgende versie gemaakt waarin 
de overlap tussen de hoofdstukken is 
verminderd – na een laatste bespreking 
binnen de Synodale Commissie begin 
oktober gaat het concept-plan naar 
de leden van de lutherse synode, en 
kunnen we er wellicht in november 
een besluit over nemen.

Agendaberichten, 
adreswijzigingen en andere korte 
berichten
•	De	ELS	vergadert	op	8	november.	

Deining

im Ruessink is cantor-organist 
van de Protestantse Gemeente 
Winterswijk. Hij schreef het 

script van ‘Deining’ samen met Johan 
Klein Nibbelink, de popcantor van 
Winterswijk. ‘Johan en ik zijn al jaren 
vrienden. Dat werkt gemakkelijk. 
Vanaf het begin stond vast dat we 
ook allebei in de voorstelling zouden 
spelen. In een later stadium hebben 
we Andries Govaart erbij gevraagd.’ 
Hij is toeruster in liturgie met een 
eigen bureau ‘viaVia’. 
Gedrieën spelen ze ‘Deining’, een 
hilarische scheepstocht langs diverse 
stromen en havens waar liederen 
worden opgehaald. ‘We raken iets’, 
zeggen de mannen op de boot. Ze gaan 
kijken wat er loos is. Al snel hebben 
ze het door. ‘Het zijn afgezonken 
psalmen uit 1773. We lopen vast op 
de oude berijming.’

Muziektheater
‘Deining’ is een interactief muziek-
theater over de verschillende geluiden 
en windrichtingen van het Liedboek. 
Dé manier om er speels en creatief 
mee kennis te maken. De voorstelling 
duurt vijf kwartier.
‘Deining’ is niet slechts een introductie 
tot het nieuwe Liedboek. Die tijd  
hebben we inmiddels gehad. ‘Deining’ 
is vooral een oefening in zelfspot. 
Zo’n dertig liederen, oud en nieuw, 
bekend en onbekend worden tijdens 
de voorstelling (mee)gezongen,  
begeleid door orgel, piano, accordeon, 
gitaar en slagwerk. Er valt veel te 

liederen uit inderdaad Scandinavië en 
Duitsland. Eindelijk een Liedboek 
waarmee een volledige mis gezongen 
kan worden, met doorgecomponeerde 
ordinaria, alleluia’s te kust en te keur, 
tafelgebeden in alle soorten en 
maten, in alle genres van kerkmuziek. 
Kortom: de mogelijkheid om niet 
alleen mooie versjes te zingen ìn de 
liturgie, maar om de héle liturgie te 
zingen. Maar of deze kansen door de 
lutherse gemeenten al benut worden? 
‘Deining’ trekt dit seizoen door het 
land. De speellijst is te zien op  
www.deining.nu met de mogelijkheid 
er uw gemeente als speelplaats aan 
toe te voegen.

Klaas Touwen

Al tijdens het werken aan het nieuwe Liedboek kwam bij Wim Ruessink de gedachte 
op er een voorstelling over te maken. Over het vinden van nieuwe liederen, ver 
buitengaats. De vertaling van bijvoorbeeld liederen uit Scandinavië. Of uit Engeland: 
‘Het liefste lied van overzee’ (Sytze de Vries). Het nieuwe muzikaal idioom dat andere 
instrumenten gebruikt dan alleen het orgel. De keuze om bepaalde liederen niet  
op te nemen. De deining die dat veroorzaakt. ‘Deining’ dus, het woord betekent: 
beroering, commotie, consternatie, heisa, de golven gaan hoog.

lachen. In ieder geval bij de quiz als 
het publiek moet raden welke liederen 
uit het Liedboek van 1973 zijn over-
genomen (ruim de helft) en welke 
niet. Afkeurend gemompel in de zaal. 
‘Zing maar mee, misschien is het wel 
de laatste keer dat u dit lied zingt,’ 
roept Johan Klein Nibbelink die zulke 
gevoelens onderkent.

Liturgie zingen
Lachen om de berijming van 1773 gaat 
lutheranen makkelijk af. Maar als het 
gaat om hun eigen liedcultuur wordt 
al gauw een wat krampachtig positie 
ingenomen, waarin wel het verlies 
van sommige bekende lutherse liederen 
wordt betreurd, maar zonder benieuwd 
te zijn naar al die nieuwe lutherse 

W
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Het begin op de kansel     -    meditatie … en verkondiging 

Luther in zijn toga 

verzamelde boeken - 
verzameld 

weten 
De brief van een goede 

vriend 

haast niet te tillen 

...maak nu een buiging... 

...dansen en vechten... 

het museum gaat weer open 

de kracht 
van de psalm 

balanceren 
tussen de boeken 
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...een bezem met de 
kracht van een voetbal  


