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Pionieren in het verbinden van liturgie en diaconie
Lutherse gemeente Culemborg: 375 jaar
Gemeente-ronden: wees zout in de héle kerk
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Bij de voorplaat

Toren lutherse kerk Culemborg
Zie ook pagina 8

Ten geleide
In januari was er een forse wisseling
in de redactiesamenstelling van Elkkwartaal. Dit is het derde nummer
gemaakt in die nieuwe samenstelling.
Inmiddels raken wij, redactieleden,
steeds meer op elkaar ingespeeld voor
het landelijk lutherse, immers de slagader van Elkkwartaal. Met groeiend
plezier werken we als gemotiveerd team
– niet zonder humor en met gedeelde
luthersheid in diverse gradaties en
functies – aan steeds een nieuw nummer.
Dat team bestaat uit een vaste kern,
aangevoerd door Klaas Touwen
(predikant ELG Arnhem) met het credo
‘alles wat er werkelijk toe doet, meldt
zich vanzelf’; secretarieel gestuurd en
gesteund door Rien Sprong (huisman/
gestalttherapeut), ‘nieuwsgierig op zoek
naar bijzondere verhalen van gewone
mensen; die zijn het wáárd om door
te vertellen’; met de scherpe focus op
beeld/illustratie van Martje van der
Heijden (radio/televisie-redacteur),
‘vrijzinnig gelovig met hart voor de
lutherse traditie, maar met open
venster naar andere geloofstradities’;
met lutheraan Chris Eekel (leraar
basisschool), zeer actief in de ELG
Zwolle, ‘met inzet naar een landelijk

lutherse doorwerking’; met Ingeborg
Kriegsman (schrijver/fotograaf) die
met haar werk ánderen wil inspireren
‘niets is toeval, alles in het leven heeft
een reden’ en Alma Evenhuis (tekstschrijver/kunstintermediair) ‘de kracht
van taal inspireert altijd, ook als je
even niet uit je woorden komt’ als
hoofdredactie.
Naast de regelmatige bijdragen van de
vaste kern kunt u ook (thema)artikelen
verwachten van gastauteurs met een
specialistische benadering. De redactie
staat in wederzijds open contact met de
synode, waarbij de frequente schakeling
met Erik Fledderus (voorzitter synodale
commissie) een vruchtbare factor is.
In goede samenwerking met de afdeling Communicatie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
in Nederland wordt Elkkwartaal ook
technisch, logistiek én visueel gerealiseerd. Want het oog wil ook wat.
Genoeg over ons. Blader, lees en reageer;
uw mening horen we graag! Tot gauw,
in het kerstnummer.
Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman
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Meditatie
Hervorming 500 jaar is dat het einde?

I

n de Nederlandse samenleving is het lutheranisme
nooit een factor van belang geweest, behalve dan in de
17e eeuw in een paar grotere steden. Lutheranen kwamen
als handelslui en kleine handwerkslieden uit Duitse landen
en Scandinavië. In het oosten en zuiden waren het huursoldaten uit de Duitse landen, die gemeenten deden ontstaan.
Maar in de Nederlanden werden de lutheranen links en
rechts ingehaald door het gereformeerd protestantisme.
Het lijkt wel of de lutheranen de ‘pesterijen’ nooit te
boven zijn gekomen, tot op de dag van vandaag.
Wat betekent de Reformatie nú voor de Nederlandse
samenleving? 500 jaar Reformatie: moet dat straks een
feestje worden in Nederland? Ja, dat mag best! Toen Martin
Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk van
Wittenberg spijkerde, kon hij niet vermoeden dat deze
daad zo’n storm door Europa zou veroorzaken. Tien jaar
later hief hij er het glas op. Maar wat betekent het voor
ons geloof vandaag? Toen de eerste martelaren van Luthers’
Reformatiebeweging werden veroordeeld (1523) en in
Brussel op de brandstapel werden gebracht, gebeurde iets
bijzonders: er werd gezongen… het Te Deum en het Credo
- natuurlijk in het Latijn - totdat de vlammen de martelaren
deden zwijgen. Zoals ook Jan Hus in 1415 op zijn brandstapel heeft gezongen.
Wat zingen wij als we voor de dood staan, als ons leven
wordt bedreigd? Zingen we überhaupt nog? Het eerste lied
dat Martin Luther dichtte was : “Ein neues Lied wir heben
an”, juist als reactie op die treurige gebeurtenis in Brussel.
‘Een nieuw lied’, zoals het klinkt in psalm 96 en psalm 98:
Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer, prijs
zijn Naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties
zijn wonderdaden (psalm 96). Nota bene! “Maak aan alle
volken bekend dat Hij ons redt”. Terwijl er weinig overblijft
van de mensen op de brandstapel. En dan in psalm 98:
“de Heer heeft voor de ogen van de volken Zijn gerechtigheid onthuld.” Wat is dat voor gerechtigheid ? Wat is dat
voor geloof tegen de verdrukking in en verheven boven
alle redelijk verstand? Het ging toch om het Evangelie
van Jezus Christus, die gekruisigde? Het ging toch om de
rechtvaardigmaking van de zondige mens, om de vrijheid
van geweten, om het leren verstaan van Gods Woord
voor ieder mens?

geschiedenis van God met zijn volk ook meer strijd en
verdriet laat zien dan vrede en verzoening. Is dat zo? Juist
de Psalmist laat het tegendeel klinken, juist het lied roept
ons op Gods verlossing te roemen en te prijzen. Juist het
psalmgebed weerspiegelt het leven met al zijn onzekerheden
en daar ligt de kracht die ons zijn vreugde doet uitzingen.
Niet van het eigen gelijk, maar van Christus, die ons door
Zijn lijden en sterven weer op onze voeten zet. Geen slappe
liedjes over hoe mooi en lief de Heer is, maar liederen
waarvoor mensen op de brandstapel belandden en die zij
zongen tot hun laatste snik. Maar waarom moeten mensen
nu massaal vluchten uit levensbedreigende situaties,
ontheemd raken of de dood vinden? Is er in bijna 500 jaar
Reformatie op dat punt dan zo weinig veranderd? We zouden
beter moeten weten. Is het niet juist het wonderlijke en
onbegrijpelijke dat ons sterkt in ons geloof? Geloof en
vertrouwen in een God, die groter en onbegrijpelijker is
dan wij kunnen bevatten.
Daarbij past niet veel gepraat, maar stille eerbied en een
lied. De brandstapels hebben mensen verteerd, maar het
lied over Gods reddende kracht klinkt dóór. Een oud lied
wordt steeds weer nieuw.
Dus, blijf zingen! Tegen de verdrukking in, tegen de klippen
op: “Een vaste burcht is onze God”.
Perla K.A. Akerboom-Roelofs
(emeritus-predikant, Nijmegen)

De Reformatie van Martin Luther heeft meer vragen opgeroepen dan antwoorden gegeven. Meer verwarring dan
zekerheden. En dan zijn we terug bij de Schrift, waar de
elkkwartaal
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Consistorie ELG Arnhem. (Foto: Beeldbank Protestantse Kerk/Jan van de Lagemaat)

Uitgelicht:
een ronde langs de gemeenten
Op de laatste synodale vergadering in mei werd ook de definitieve versie van het
beleidsplan 2014-2018 besproken. Van enkele speerpunten lichten we er steeds
één uit. Dit keer: de gemeenteronden.

H

et bewaren en aan de gehele
kerk dienstbaar maken van de
lutherse traditie; het leidinggeven aan leven en werken van de
lutherse gemeenten samen en het
ondersteunen van de lutherse inbreng
elders in gemeenten: dit zijn kerntaken
van de Evangelisch-Lutherse Synode
(ELS). Sinds eind vorig jaar geeft de
synodale commissie hier concreet vorm
aan met een ronde langs de gemeenten.
Om te luisteren naar vragen en noden
én om goede gezamenlijke oplossingen
te horen en zo mogelijk te versterken.
In veel van die gemeenten is de zorg
over het (eigen) voortbestaan actueler
dan ooit en vaak al omgezet in
opheffing, fusie of in een samen
werkingsvorm met anderen. Daarnaast
4

zijn er gemeenten die zelfstandig willen
en kunnen blijven, integrerend met
PKN-partners en andere stromingen.

Versterkend, verbindend
Die ronden zijn niet toegespitst op
een enkele gemeente. Synodepresident
Trinette Verhoeven: “Dat zou logistiek
ook niet haalbaar zijn; de uitnodiging
gaat naar de hele provincie, vanuit de
overtuiging dat zo ook onderlinge
ondersteuning kan ontstaan”. Samen
met de gemeenteadviseur van de
betreffende classis en een financieel
gemeenteadviseur (eveneens uit de
classis) maakt zij de bezoekronden.
Daarin is veel aandacht voor aanwezige
en nieuwe samenwerkingsvormen,
zowel met lutherse als andere PKNoktober 2015

gemeenten. Nadruk valt ook op de
mogelijkheden van ondersteuning door
de dienstenorganisatie van de kerk.
“Gemeenten lopen aan tegen de grenzen
van hun (financiële) mogelijkheden en
menselijke capaciteit.”, zegt Verhoeven,
“We geven een praktische wegwijzer;
bijvoorbeeld hoe pak je het aan als je
steun wilt van de commissie Steunverlening voor het uitdragen en
onderhouden van lutherse traditie.
We proberen gemeenten te versterken
en met elkaar te verbinden. Met ondersteuning van door de Protestantse
Kerk aangestelde mensen.”

Plaatselijk? Bovenplaatselijk?
Toen in 2004 hervormden, gereformeerden en lutheranen zich verenigden
elkkwartaal

tot Protestantse Kerk in Nederland (PKN),
was de gedachte dat veel gemeenten
zouden fuseren. Nu, ruim 10 jaar
later, is voor veel lutherse gemeenten
onduidelijk hoe dat uitpakt. Een aantal
kleine gemeenten heeft het moeilijk,
houdt op te bestaan, gaat mee in fusies
of samenwerkingsvormen; een aantal
grotere blijft en is nog steeds zelfstandig. De synode zal fusies stimuleren
en daarnaast een aantal gemeenten
helpen overeind te blijven. Met als
uitgangspunt: wát draagt de lutherse
traditie het best de toekomst in, gebeurt
dat op plaatselijk of op bovenplaatselijk
niveau? Naast de synode zijn er ook
verschillende andere commissies
waarmee samenwerking voor de hand
ligt. Die ook toegankelijk maken voor
gemeenten is een belangrijk aspect
van de gemeenteronden. Verhoeven:
“Dat kan plaatselijk zijn, zoals bepaalde
vormen van gemeente-zijn, en boven
plaatselijk, denk aan de vorming van
predikanten, zodat het luthers gedachtegoed goed onderwezen wordt. Maar
bij de groeiende afname van lutherse
gemeenten (plaatselijk) neemt ook de
beschikbare capaciteit in het land af
(bovenplaatselijk). En dat zie je terug
in de kerkgang en de beschikbaarheid
voor bestuurstaken. Daarom zoeken
we, via de gemeenteronden, naar
ondersteunende wegen om het luthers
eigene uit te dragen. Of dat nu als
zelfstandige ELG is, of als onderdeel
van een andere PKN-gemeente.
Beide benaderingen zijn belangrijk.”

Regio-avonden
De rondes begonnen eind vorig jaar,
met als concrete aanleiding de vragen
die in gemeenten leven, zoals: hoe krijg
je steun bij een subsidie-aanvraag
voor het uitdragen en onderhouden
van de lutherse traditie? Steeds
gekoppeld aan samenwerkingsvormen
van onderlinge lutherse én met andere
gemeenten binnen de Protestantse
Kerk. Dit jaar is al gesproken met de
gemeenten Leiden, Delft, Gouda, Den
Haag, Dordrecht, Rotterdam (maart);
Zaandam, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen
(april); Zeist, Utrecht, Woerden (mei) en
de noordelijke gemeenten (september).
Deze maand is Gelderland aan de beurt.
Tijdens zo’n regio-avond wordt
vooral gekeken naar wat goed gaat in
gemeenten, wat gedeeld kan worden
én waarover (grote) zorg is. Een
gemeenteadviseur geeft toelichting
elkkwartaal

op voorwaarden voor steunaanvragen.
Ook is er informatie over onder
steuningsprojecten binnen de Protestantse Kerk, zoals de commissie BILT
(zie kader). Trinette Verhoeven bepleit
vurig om niet alleen vanuit zwakte of
onvermogen te denken. De zorg om
het (luthers) voortbestaan noemt ze
terecht. “Die onderschatten we niet,
maar kijk ook naar de nieuwe kansen
en goede voorbeelden. Zoals een kleine
gemeente die haar kerk openstelt voor
tentoonstellingen en daarmee nieuw
publiek trekt, of luthers Zwolle dat
zich zelfstandig handhaaft. Natuurlijk,
het verschilt per plek maar veel
gemeenten benutten nieuwe kansen.”

dreigen we onszelf te isoleren! Visitatoren zijn vaak heel goed in staat zich
te verplaatsen in de (problemen van)
lutherse gemeenten, trouwens ook
in die van andere ‘kleintjes’ in de
protestantse hoek. Dus alsjeblieft, laat
anderen ook kennismaken met ons.
Maak gebruik van elkaars mensen en
van wat er al ís. De lutherse traditie
moet beschikbaar komen voor de hele
kerk, daar ligt een taak. Niet alleen
met ondersteuning van de lutherse
synode, óók met die van gemeente
adviseurs binnen de Protestantse Kerk.”
Haar hartenkreet geeft ze graag door:
“Sluit je niet op, maar wees het zout
in de héle kerk!”

Hartenkreet

Daar waar je samenkomt,
daar is het Woord

Dat gemeenten het moeilijk hebben,
beaamt Trinette Verhoeven. “Juist
daarom moeten we nu beseffen dat
we binnen de Protestantse Kerk leven,
of je dat nou leuk vindt of niet. Je kunt
niet meer volstaan met ‘we redden het
zelf wel’ want dat is gewoon niet zo.
Wél redden we het in gezamenlijkheid
met anderen, luthers of niet.” Daarbij
kan het geen kwaad om de eigen
lutherse deur ook open te zetten.
Bij de succesvolle totstandkoming
van luthers Brabant (2014), waaraan
onder andere de gemeenten uit de
regio en classicale vergaderingen
volop meewerkten, vonden die het
‘toch heel jammer, dat zo het lutherse
(weer) buiten onze gemeente blijft...’
Verhoeven stipt aan dat het steeds
moeilijker wordt om lutherse adviseurs
te vinden, maar moet dat per se een
lutheraan zijn? Nee toch! Op de
hardnekkige vraag van lutherse
gemeenten naar een lutherse visitator
omdat ‘een ander de lutherse problematiek niet begrijpt’ kan ze kort zijn:
“Zo houden we het niet vol, daarmee

Lutheranen ervaren het vieren, het
lezen, het breken van het brood, het
drinken van de wijn als essentieel.
Maar is dat wel de essentie?
Marcus Matthias (hoogleraar lutherana
aan de Protestantse Theologische
Universiteit Amsterdam, zo ook
betrokken bij de predikantenopleiding)
vindt het nodig dat de onderlinge
samenhang tussen lutherse gemeenten
wordt versterkt. “Daarin moeten we
verantwoordelijkheid nemen voor
elkaar, als gemeenten”, zo zei hij in
de Synodale Vergadering (mei 2014),
bedoelend: vanuit luthers kerkbegrip
zijn er meer mogelijkheden dan nu
worden gehanteerd. In reactie op de
zorg die Taco Seinstra (initiator, aanen uitvoerder van de totstandkoming
van de gemeente Luthers Zeeland)
toen uitsprak over het ‘gemis aan een
gezamenlijke plaats om samen te komen’,
merkte Marcus Matthias op: “Daar
waar je samenkomt, daar is het Woord.”
Alma Evenhuis

De commissie tot bewaren en instandhouding van de lutherse traditie
ondersteunt lutherse gemeenten binnen de projecten van de Protestantse
Kerk in Nederland bij het aanvragen van en met het verkrijgen van subsidies.
Informatieadres: m.de.leeuw@protestantsekerk.nl
Binnenkort verschijnt een brochure over het samengaan van lutherse
gemeenten onderling en/of met andere PKN-gemeenten. De brochure geeft
‘how-to-do’-richtlijnen, óók waar het classicale grensoverschrijding betreft.
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Met Luther een kruisje slaan
ook het lijf doet mee
Alle begin is moeilijk. De gemeente treedt ’s zondags bedremmeld en schoorvoetend
over de drempel. Of beter gezegd: veel gemeente is het nog niet. Dat moet zij eerst weer
worden. Niet door wat zij zelf aan vroomheid met zich meedraagt, maar door wat over
haar wordt uitgesproken: ‘In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’
De genade van de doop
Een lutherse mis begint na klokgelui
en orgelspel met het votum (uit het
Latijn: gelofte, verwensing, vloek, gebed,
wens), namelijk de doopformule. Dat
wat ooit over ons is uitgesproken bij
het begin van ons leven als christenmens, bij de doop, geldt ook aan het
begin van de mis. De doop is de grondslag van ons leven. Tot die genade
keren wij telkens terug.
Dopen gaat niet met een natte vinger.
Nee, het woord komt bij het water.
De naam van de heilige Drievuldigheid
wordt over de dopeling uitgesproken
en bij die drieslag wordt het kind of
de volwassene bekruist. Wie de heilige
doop bedient zonder de druipnatte
dopeling met het kruis te tekenen, blijft
in gebreke. Augustinus noemt het een
noodzakelijk element.
Tertullianus schrijft rond het jaar 200
dat christenen het kruisteken maken
bij uitgaan en thuiskomst, aan tafel,
bij het slapen gaan, kortom: ‘bij welke
dagelijkse bezigheid ook’.
Als de gemeente ’s zondags samenkomt,
wordt het votum over haar uitgesproken:
‘In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.’ Zij leeft van de
genade van de doop.

Assimilatie
Omdat de doop ‘dagelijks de nieuwe
mens sterkt en altijd werkzaam blijft,
moet ieder de doop houden voor zijn
dagelijkse kleding waarin hij altijd
heeft te gaan’ (Grote Catechismus).
Die dagelijkse doopgedachtenis waar
Luther hier van spreekt, is niet met
dikke rimpels in het voorhoofd zich
diepe gedachten maken, maar zich
bekruisen: ‘In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.’
Luther zelf heeft zich altijd bekruist.
Zijn gebeden die ons zijn overgeleverd,
beginnen met het kruisteken, maar dat
6

(Richard Pachman - olieverf op doek)

is in Nederlandse vertaling veelal weg
gevallen. Het ‘zich bekruisen’ is teruggebracht tot een voetnoot, omdat het niet
zou passen in de Nederlandse situatie.
De Protestantse Kerk in Nederland,
waarin gereformeerden, hervormden
en lutheranen werden verenigd, stamt
van 2004. De PKN-isering van het
Nederlandse lutheranisme begon echter
al aan het eind van de zestiende
eeuw. In de loop der tijd werden de
Nederlandse lutheranen calvinistischer,
zoals de calvinisten zwingliaanser
zijn geworden. Alles schuift op.
Door de Onveranderde Augsburgse
Confessie? Onze belijdenisgeschriften
zijn aangepast. Bijvoorbeeld: Luthers
‘sacrament van het altaar’ heet bij ons
‘het avondmaal’, alsof dat hetzelfde
is. In die assimilatie is ook het kruisteken aan het begin van de lutherse
mis (voor zover wij nog spreken van
een ‘mis’) en bij de zegen weggevallen.

Op het lijf geschreven
Het gewone woord voor ‘zegenen’ is
in het Latijn benedicere, bekend van
lied 619: 6 uit het Liedboek: ‘Uw lieve
naam gebenedijd’. Of anders wel van
het tegendeel: dat vermaledijde ding!
oktober 2015

Maar in het kerklatijn is er een woord
bijgekomen: signare. Dat is: iets in
een bepaald teken (signum) stellen.
In welk teken? In het teken van het
kruis, waarvan de apostel Paulus
schrijft: ‘Ik moge ervoor bewaard
blijven in iets anders te roemen dan
in het kruis van onze Heer Jezus
Christus’ (Galaten 6:14).
Het woord signare is vervolgens
verbasterd tot segnen in het Duits en
zegenen in het Nederlands. Die zegen
ontvang je inderdaad niet alleen met
woorden maar ook met een teken. Aan
het eind van de dienst, bij de zegen,
tekent de predikant een kruis over de
gemeente. Of je doet het zelf: je slaat
een kruisje. ‘Zegen’ is onlosmakelijk
met dat ‘teken’ (signum) verbonden.

Oefening der kinderen
Zich bekruisen maakt deel uit van onze
protestantse identiteit. Het is zelfs
vastgelegd in de belijdenisgeschriften
van Protestantse Kerk in Nederland,
namelijk in de Grote Catechismus.
Zo’n hele passage laat zich niet wegcensureren. In zijn bespreking van het
tweede gebod: ‘Gij zult de naam van
de Heer, uw God, niet misbruiken’,
gaat Luther - na te hebben gesproken
over het ‘ijdel gebruik’ - ook in op
het goede gebruik van Gods naam.
Hij gaat er daarbij vanuit “dat men
zich er aan went dagelijks aan God
ziel en lichaam te bevelen, ook vrouw,
kind en personeel en wat wij hebben
tegenover alle mogelijke noden.”
Daarom zijn de gebeden vóór en na
tafel en andere gebeden ’s avonds en
’s morgens ontstaan en gebleven;
ook de oefening der kinderen om zich
met het kruisteken te zegenen, als men
iets verschrikkelijks of afschuwelijks
ziet of hoort, en zegt: ‘Here God,
bewaar mij’, ‘Help, lieve Heer Christus’,
of iets dergelijks.
elkkwartaal

Wat opvalt in dit fragment is de vanzelfsprekendheid waarmee Luther dat
‘kruisje slaan’ voegt bij de dagelijkse
gebeden en schietgebedjes. Hij vindt
dat kinderen al vroeg moeten leren
zich te bekruisen. Deze gebedspraktijk
is, zo schrijft hij, gebleven.
Hij bedoelt daarmee: gebleven ook
na de Reformatie. Het behoort tot het
normale christelijke leven.

Een kruis slaan
Niet alleen in de belijdenisgeschriften
van Protestantse Kerk wordt dat
‘kruisje slaan’ gevonden, ook in het
Dienstboek van deze kerk wordt vele
malen een kruisteken gemaakt. Bijvoorbeeld op Aswoensdag, als je een

askruisje komt halen. Of bij de zalving
van het voorhoofd en handpalmen
van een zieke. Of bij de uitvaart, als
het lichaam van de overledene ten
slotte gezegend wordt met doopwater.
Steeds dat kruisteken. Het herinnert
ons aan de genade van de doop: dat
wij de heilige doop ontvingen ‘in de
naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest’.
En om terug te keren tot de Grote
Catechismus en de nadruk die daarin
wordt gelegd op ons persoonlijk
gebed: het Dienstboek van de Protestantse Kerk draagt een eenvoudige
orde aan waarmee je je eigen gebeden
’s morgens, ’s middags en ’s avonds
vorm kunt geven. Daarin staat op

bepaalde momenten een + aangegeven:
Hier kan men ‘een kruis slaan’, ten
teken ervan dat men zijn leven onder
de orde van het kruis stelt.
In onze tijd waarin wij nog maar op
weinig vormen terug kunnen vallen,
is dat een zinvol gebruik. Het geloof
is niet iets dat ‘tussen de oren zit’, maar
moet ook lichamelijk verankerd worden.
Diepe betekenissen alléén dragen niet
bij tot ervaring. Daar hebben wij ook
zichtbare tekenen voor nodig en alle
rek- en strekoefeningen van het geloof.
Het lijf doet ook mee.
Klaas Touwen

Kerkkorendag 2015
Elk jaar organiseert de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek de lutherse
kerkkorendag, bedoeld voor alle lutherse koren en cantorijen. Dit jaar was dat in
de lutherse kerk van Zwolle, waar op 3 oktober deelnemers uit het hele land samenkwamen om elkaar weer te ontmoeten én samen te zingen. De opkomst was kleiner
dan verwacht maar... de klank was goed.

N

a een warme ontvangst werd
om 10.45 uur gestart met het
inzingen, onder leiding van Els
Hermanides, begeleid door Ed Kiel aan
piano en orgel. Gaandeweg ontstond
een mooie samenklank in de stemmen.
Er werd een evangeliemotet gezongen
van de in februari overleden Niek
Hermanides, naar Lucas 20:38: Hij is
niet een God van doden maar van
levenden, want voor Hem leven zij
allen. Ook waren er andere lutherse
composities, zoals het motet naar
Mattheus 22:44 van Dick Troost en
de vierstemmige zetting van lied
320 Wie oren om te horen heeft,
van Hans Jansen.
Na een stevige eerste repetitie werd er
heerlijk geluncht en bijgepraat, buiten
in de zon. De meeste deelnemers kennen
en zien elkaar al jaren, ook bij andere
landelijke lutherse activiteiten. Een dag
als deze is ook belangrijk voor het
aanhalen en vernieuwen van bestaande
contacten, en het uitwisselen van ideeën
en ervaringen. Zo is de werkgroep al
druk bezig met plannen voor het
feestjaar 2017. Andere zangers maakten
elkkwartaal

van de gelegenheid gebruik even snel
bij de buren te kijken (museum de
Fundatie) naar andere kunstvormen.
Na de tweede repetitie en een theepauze
werd de dag afgesloten met een vesper,
waarin Perla Akerboom-Roelofs
voorging. Fluitend en neuriënd met
veel nieuwe muziek in het hoofd ging
iedereen weer naar huis.
Chris Eekel
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Luthers Bach Ensemble

Culemborg viert 375-jarig bestaan
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg vierde op 28 juni haar 375-jarig
bestaan. Opvallend in die lange geschiedenis is dat deze gemeente, anders dan
bij de meeste lutherse gemeenten, haar ontstaan niet dankt aan economische of
militaire omstandigheden, maar dat zij begon als hofkerk. En dat zij, hoe klein
ook, nog steeds leeft als lutherse gemeente. Dat werd gevierd, samen met medelutheranen uit Tiel, Leerdam en synodale vertegenwoordiging, met als hoogtepunt de uitvoering van Bachs lutherse mis in F als integraal onderdeel van de
eredienst. Want liturgie is een feest, aldus Willem van Eijk (ELG Leerdam) in zijn
persoonlijke impressie.

Z

ondag 28 juni, een zonnige
morgen, heerlijk op de fiets
naar de kerk. Over de Diefdijk
en de Goilberdingerdijk, van Leerdam
aan de Linge naar Culemborg aan de
Lek. Bij Werk aan het Spoel zitten al
heel wat gezinnen te genieten van al
het lekkers dat de natuur hen te bieden
heeft. Deze keer was het geen klok
gebeier dat mij naar de kerk riep,
maar een uitnodiging om samen het
375-jarig bestaan van deze lutherse
gemeente te vieren.
8

Historie
De Evangelisch-Lutherse Gemeente
Culemborg dankt haar bestaan aan
graaf Waldeck, die op 31 mei 1640
Johan Brandhoff aanstelde tot hofprediker op het oude kasteel. Personeel
van de graaf en Duitstalige geïmmigreerde ambachtslieden konden op
het kasteel de lutherse diensten bijwonen. Nadat Franse troepen in 1672
het kasteel onbruikbaar maakten, liet
de graaf de kapel van het Pietersgasthuis verbouwen tot kerk, een kerk die
oktober 2015

nog steeds in functie is. De verbouwde
kapel kreeg ook een luidklok, waarin
de vrijheid van de lutheranen in
Culemborg goed hoorbaar was.
Al fietsend overbrugde ik in nauwelijks
een uur een eeuw lutherse geschiedenis.
In Leerdam waren het Duitse glas
blazers die aan de wieg stonden van
de lutherse gemeente. Zij werkten op
de ‘Glashütte’, een door de Boheemse
familie Pelgrim (1765), opgerichte
glasblazerij. Op zon- en feestdagen
kwamen ze bijeen in de glasblazerij
elkkwartaal

“tot het doen van gebeden, het singen
van psalmen en geestelijke liederen en
het voorlesen van stigtelijke en andere
predicatieën”. De huidige gemeente
kerkt in een Zaalkerk uit 1838.

Gemeente is meevierend
In Culemborg aangekomen werd ik
allerhartelijkst ontvangen met koffie
en gebak en kon ik me voorbereiden
op de feestelijke eredienst, met als
voorganger ds. D. Bohlken, predikant
van ‘Luthers Rivierenland’: Culemborg,
Tiel en Leerdam. Deze gemeenten
vieren drie keer per jaar gezamenlijk
een dienst, afwisselend in één van de
gemeenten. Aangekondigd was de
kleine Lutherse mis in F, BWV 233
van J.S. Bach. Over dat ‘kleine’ had
ik even heen gelezen en moest direct
denken aan een vakantie in Wenen
waar we in de Sankt Augustin van
Schubert een mis in C groot, D 452
bijwoonden. Wonderschone muziek,
maar lezingen en preek waren niet
van de componist; voor de gemeente
was geen actieve rol weggelegd.
Bachs’ kleine mis bevat alleen het
Kyrie en het Gloria, zodat de gemeente
een groot deel van de liturgie kan
meevieren. Heel apart blijft die ervaring:
geen concertante uitvoering, maar een
wezenlijk onderdeel van de zondagse
eredienst. Een zeer gewaardeerd
initiatief van de gemeente Culemborg;
vooral en ook vanwege de uitvoering
door het Luthers Bach Ensemble. Ik
was erg onder de indruk van de altus
David van Laar, een mannelijke alt,
staande tussen de vrouwelijke alten en
sopranen. Ook opmerkelijk: in die
delen van de liturgie waarin het
ensemble zelf geen leidende rol vervulde, participeerde het gewoon met
de gemeente. Verder was het natuurlijk ook de vierde zondag na Trinitatis, waarin de evangelieverkondiging
centraal staat en niet de jubileumviering.

Het aansteken van de kaars

LUTHERS BACH ENSEMBLE
Sinds haar oprichting (2006) concerteert het Luthers Bach Ensemble op
vooral historische locaties in Nederland en Ostfriesland, met als thuisbasis
de lutherse kerk van Groningen. Er wordt uitgevoerd in lutherse context.
Onder leiding van oprichter en dirigent/organist Thymen Jan Bronda trad
het LBE op met, onder meer, vele cantates en alle Lutherse Missen van
Johan Sebastiaan Bach. Het ensemble bestaat uit een klein koor met ervaren
zangers en professionals, een projectkoor met ervaren amateurzangers en
barokorkest met een vaste kern van internationaal jong talent; het orkest
bespeelt authentieke instrumenten.
Vriend worden? Ga naar www.luthersbachensemble.nl/contact
Voor cd-uitgaves, boekingen, programmering: info@luthersbachensemble.nl

Na afloop van de dienst, konden we
op de karakteristieke binnenplaats van
de kerk onze indrukken uitwisselen,
onder het genot van mooi verzorgde
hapjes en drankjes. Zoals je merkt:
het heeft op mij een onuitwisbare
indruk achtergelaten. Liturgie vieren
is een feest!
Willem van Eijk
Samenzijn op de binnenplaats
elkkwartaal

oktober 2015

9

elkwartaal

Nora
Op mijn beeldscherm verschijnt een mailtje van collega Els.
Ze heeft een jeugddocumentaire gemaakt over een Syrisch
meisje, Nora. Zij en haar familie zijn gevlucht en wonen
nu in een tent vlak buiten een groot vluchtelingenkamp in
Jordanië. Het wordt winter en warme kleren zijn moeilijk
te krijgen. Els vraagt om hulp.
Ik waarschuw mijn zus die actief is op de basisschool van
haar kinderen en in no time wordt op school de actie ‘een
warme jas voor Nora’ gelanceerd. We schrikken ons rot
van het succes maar zijn ook blij vanwege de grote
betrokkenheid van iedereen.
Met een volgestouwde auto komt ze aanrijden, mijn zus.
We brengen de buit naar binnen en de hele huiskamer
verandert in een kleding-sorteer-ruimte. We zijn verbijsterd
over de hoeveelheid kleding én over de wisselende kwaliteit
ervan. Ik houd een prachtige winterjas omhoog: schoon,
helemaal heel, vrijwel nieuw. Kijk, daar heb je wat aan.
‘Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat het warm moest zijn’, zegt
zus, als ze me een flinterdun hemdje laat zien. Naarmate
de tijd vordert plengen we liters slappe lach-tranen:

groezelige, kapotte, versleten kinderkleding keuren we af.
De berg slinkt gestaag en uiteindelijk houden we tien
dozen over met goede spullen. De rest brengen we weg
naar het afvalverzamelpunt.
’s Avonds laat mijmer ik nog even over deze dag. Hoe komen
mensen erbij om kleding die zo kapot en vuil is, weg te
willen geven aan mensen die niet veel hebben en zelf niet
aan iets goeds kunnen komen? ‘Bedelaars kunnen niet
kieskeurig zijn’ luidt een Engels gezegde, maar ik vraag
me af of je dat niet zou moeten omkeren: ‘Gevers moeten
kieskeurig zijn’. Bij alles wat je geeft zou je je moeten
afvragen of je het zelf zou willen hebben. Dat is wat we
compassie noemen: je verplaatst je in die ander, je wordt
de ander. Ik ben bang dat we dit de komende maanden
en misschien wel jaren zullen moeten blijven oefenen,
want als dit nummer van Elkkwartaal verschijnt is de
vluchtelingenstroom nog niet gestopt.
Martje van der Heijden

Johannes Fontanus (1545-1615)

D

it jaar is het vier eeuwen geleden
dat Johannes Fontanus, de
reformator van Gelderland,
overleed. Hij werd begraven in de
Grote of Eusebiuskerk te Arnhem.
Ter gelegenheid daarvan brengt Valkhof
Pers een fraaie studie over Fontanus
uit, geschreven door de katholiek
dr. A.F.M. Janssen en de lutheraan
dr. K.G. van Manen, beiden als historicus
opgeleid aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen en beiden specialist op het
gebied van de Gelderse geschiedenis.
Het boek is niet zozeer een biografie
of een gewoon gedenkboek maar het
is een studie naar Fontanus’
kerkelijk functioneren en zijn betekenis
als predikant in Arnhem en daarbuiten
in het gewest Gelre tijdens de tachtigjarige oorlog. Met zijn geloof ‘Jehova
Regnat’ bevorderde hij krachtig het
protestantse onderwijs in Arnhem en
op de Veluwe.
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Het boek is voor een belangrijk deel
gebaseerd op authentiek bronnen
materiaal zoals brieven, kerkenraadsacta, acta van de Gelderse classes
en van de particuliere synodes van
Gelderland.
Het boek wordt gepresenteerd op
donderdag 5 november 2015 in de
Bethlehemkerk, Honigkamp 25, 6826
PM Arnhem, om 13.30 uur.
In het programma staan voordrachten
van de beide auteurs centraal. Na de
uitreiking van het eerste exemplaar
biedt de Protestantse Gemeente Arnhem
een receptie aan.
Als u de boekpresentatie wilt bijwonen,
kunt u zich aanmelden per e-mail:
info@valkhofpers.nl of telefonisch:
024 – 360 7250.
Dr. Jaap P. de Kleijn, Arnhem
oktober 2015
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Nieuw Luthers Katern
wijzigingen in het ‘spoorboekje van de lutherse eredienst’
Als je aan de lutherse liturgie komt, dan kom je aan de lutherse identiteit, althans
zo wordt het wel door doorgewinterde lutheranen ervaren. Dan is de benaming
spoorboekje al bijna heiligschennis. Dat maakt het werk van een commissie die
zich buigt over een nieuw liturgisch katern voor de lutherse eredienst een hele uitdaging. In opdracht van de synode ging de Commissie voor Liturgie en Kerkmuziek
van start, onder leiding van adviseur Gerrit Baas.

D

e drie in de Protestantse Kerk
Nederland verenigde kerken
kennen van oorsprong hun eigen
katern: een boekje als - respectievelijk
hervormde, gereformeerde en lutherse
- bijlage, waarin de orde van dienst,
verschillende liederen en liturgische
teksten zijn opgenomen. Reuze handig;
je hebt geen losse blaadjes nodig, de
reguliere dienstregeling, het ordinarium,
is steeds hetzelfde. De verschillende
zondagen geven elke eredienst met
eigen teksten en liederen, het proprium,
hun eigen glans.
In 1998 verschijnt het Dienstboek,
waarin de drie kerken gezamenlijk
hun verschillende liturgische tradities
hebben samengebracht. De ondertitel
van het Dienstboek is ‘een proeve’.
En dat zal het ook wel blijven omdat
traditie nu eenmaal bestaat bij de
gratie van vernieuwing.
In de lutherse eredienst wordt nog steeds
gevierd aan de hand van het luthers
liturgisch katern. De eerste versie dateert
uit 1955. Vlak voor het verschijnen
van het Liedboek voor de Kerken in
1973 wordt die versie aangepast zodat
liederen uit het liedboek een plek krijgen
in het katern en gebruikt kunnen
worden als zondagslied. In die jaren
is het een los boekje, als bijlage in
het liedboek. In 1988 wordt het meegebonden in het liedboek en wordt
van de gelegenheid gebruik gemaakt
het katern te vernieuwen en worden
meer variaties geboden om te vieren.

(Foto: Martje van der Heijden)

Liedboek
Dan verschijnt in 2013 het nieuwe
Liedboek - zingen en bidden in huis en
kerk. Voor de synode is dat aanleiding
om de Commissie voor Liturgie en
Kerkmuziek opdracht te geven voor
het opstellen van een eigentijdse versie
van het luthers liturgisch katern.
Onder leiding van Gerrit Baas zal de
commissie niet alleen werken aan die
nieuwe uitgave maar ook aan een
inhoudelijke herziening (de laatste
versie is van 27 jaar geleden). De
bedoeling is dit katern ingebonden
mee te laten gaan bij de nieuwe druk
van het Liedboek.
Van dat laatste blijkt echter geen sprake
te kunnen zijn omdat de Interkerkelijke
Stichting voor het Kerklied (ISK), als
gezaghebbende over het Liedboek,
hiermee niet akkoord gaat. Want ‘het
Liedboek is bedoeld voor een zeer

De Commissie voor Liturgie en Kerkmuziek is ingesteld door de evangelischlutherse synode. De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek (SLWK)
bevordert en verbreidt het kerklied en meerstemmige kerkmuziek in de lutherse
kerk en daarbuiten. De stichting werkt met ondersteuning van theologen, (kerk)musici, koorzangers en andere deskundigen op het gebied van de lutherse liturgie.
elkkwartaal
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uitgebreide kring; zo is het ongewenst
om een katern op te nemen van één van
de vele bloedgroepen die het Liedboek
gebruiken’. Dat is een kleine domper.

Hoe dan wel?
In overleg met de Stichting lutherse
werkgroep voor kerkmuziek (SLWK)
en de synodale commissie ontstaat
het plan voor een herziening van het
huidige katern, met een orde van hoofddienst en een lijst zondagsliederen,
zodanig dat het ook past bij de inhoud
van het Liedboek. Dit (losse) katern verschijnt naar verwachting medio 2016.
Daarnaast zal gewerkt worden aan een
robuuster boekwerk met meer uitleg en
mogelijkheden, zodat het ook geschikt
is voor gebruik buiten de eredienst in
de lutherse gemeente. Zo is dit tevens
een middel om ‘het luthers eigene’ in
te brengen binnen het geheel van de
Protestantse Kerk. Dit boek verschijnt
in 2017, het afsluitende jubileumjaar
van de Luther-decade, waarin 500 jaar
reformatie wordt herdacht en gevierd.
Martje van der Heijden
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Jan Wit, de blinde hoorder en ziener
Een groot dichter, met uitzonderlijke gaven, dieper dan het verstand alleen en een
intens gevoel voor de tijd waarin hij leefde. Jan Wit klinkt dóór in zijn vele markante
bijdragen aan de liedboeken.

I

n Nijmegen werkten in de jaren
vijftig drie jonge predikanten die,
hoe verschillend ze ook waren, één
ding gemeen hadden: de overtuiging
dat je zingend en vierend het beste
kunt geloven. Hun namen vind je
dan ook in beide liedboeken vermeld
als dichters van teksten en vertalingen.
Het waren Willem Barnard (hervormd),
Cornelis (Cok) de Vries (luthers) en Jan
Wit (waals). Behalve humor deelden ze
een grote taalvaardigheid, ze hadden
allen al een naam als dichter en schrijver.
Maar soms, zo vertelde Coks’ vrouw
Corry, vervielen Willem en Cok als
geboren Rotterdammers wel eens in
zangerig plat-Rotterdams, tot vreugde
van Jan Wit die in de blindeninstituten
allerlei slang had opgedaan, maar die
ook in vloeiend en levend Frans kon
reageren. Het zullen me avonden
geweest zijn in een van de pastorieën
daar. Dat is voorbij, hun liederen zijn
dat allerminst.
Cok de Vries, mijn studiegenoot, werd
later een van de eerste tv-pastores;
zijn dagsluitingen genoten meer faam
dan je toen van zoiets zou verwachten.
Van hem vinden we in de liedboeken
(gezang 357, nu 379) een sterk, uit
het Duits vertaald avondmaalslied
Breek ons, Heer, het brood, toen even
nieuw als de bijzondere melodie van
Micheelsen - één van de, destijds
door cantorijen veel gezongen, grote
Duitse kerkcomponisten.
Over Willem en zijn grote betekenis
voor onze gemeentezang en zoveel
meer zou ik eigenlijk eerst moeten
schrijven, maar laat me nog even.
Willem is nog zo dichtbij na een
jarenlang intens contact tussen ons
en onze gezinnen. En zijn prachtige
en troostende De aarde is vervuld van
goedertierenheid, dat wij natuurlijk
ook zongen in de rouwdienst van mijn
vrouw, klinkt nog te zeer na. Dus even
wat afstand; ik weet dat er meer met
hem bezig zijn! Daarom nu eerst:
12

Jan Wit
Hij werd geboren in Nijmegen, 7 juli
1914. Blind sinds zijn geboorte zodat
hij al op zijn zesde naar het blindeninstituut Bartiméus ging; later naar
Amsterdam en tenslotte in Bussum.
Daar kreeg hij les in vakken die voor
niet-zienden geschikt werden geacht
én een stevige muzikale opleiding; zo
kon hij organist worden in Bussum.
Maar pas het staatsexamen gymnasium
(alfa) opende voor hem de weg naar
de theologische studie. Achteraf
wonderlijk hoe de theologie juist de
toenmalige dichters aantrok, al gingen
ze daarin zeker hun eigen weg. Tijdens
de oorlog onderwees hij – clandestien
- in Utrecht aankomende theologiestudenten (zoiets hadden wij ook in
Amsterdam) en het verbaast me dat
hij ook Hebreeuws gaf. Hebreeuws,
vertaald in puntjes die je met je vingers
moet herkennen, nog moeilijker dan
in andere talen, maar het schijnt dat
Jan veel uit zijn hoofd kende en
citeerde! Zo werd hij predikant bij
de Waalse (Frans-Nederlandse) Kerk
en tenslotte, dankzij professor
Honders, de eerste hymnoloog aan
de universiteit Groningen.

Wij wonen en wij blijven vreemden
Dat alles toont iets van zijn uitzonderlijke gaven, veel dieper dan het verstand
alleen; Jan was een dichter met een
grote sensitiviteit voor de tijd waarin
hij intens leefde. Als wij wat rommelden in onze studentenwoning, zat
Jan stil in een hoek waar hij niemand
in de weg liep. Wat dacht hij dan, wat
ging in hem om? Soms hoorden wij
ineens óp van wat hij dan zei, maar
we kunnen het allen horen en beleven
in misschien wel zijn treffendste lied
Gij hebt, o Vader van het leven, de
aarde aan de mens gegeven (nu lied
823), waarin wij ons bestaan tussen
hoop en vrees zozeer herkennen, met
actuele items in toch dichterlijke taal
als bijna in geen ander lied! Wij wonen
en wij blijven vreemden, maar het
oktober 2015

Woord dat hij gehoord heeft relativeert
toch weer die vreemdheid en wijst
verder; dan haalt hij Hebreeën 11:10
aan: met Abraham ‘verwachtte hij de
stad, waarvan God de ontwerper en
de bouwmeester is’. Dan pas is de
schepping voltooid en alles goed, zeer
goed denk ik dan. Dan zal ook Jan
het licht zien, dat zo vaak in zijn
liederen voorkomt, zoals in lied 447,
geïnspireerd door Jesaja 2: Niemand
zal meer een wapen hanteren, maar
zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Vertalen
Ook dat kon hij, we vinden zijn naam
bij vele psalmen en wij mogen heel
blij zijn, dat hij zich waagde aan dat
prachtige kinderkerstlied van Luther
Ik ben een engel van de Heer, daal
uit de hemel tot je neer en breng een
nieuw en mooi verhaal dat ik vertel
in mensentaal (lied 469). Telkens als
ik het zing in Jans’ versie ervaar ik
iets van hetzelfde als bij het unieke
Duitse origineel. Ook zijn vertaling
van Es ist ein Ros entsprungen is
klassiek geworden (lied 473).
Een aantal van zijn liederen kent elke
kerkganger, ik kruis nog een paar
minder bekende aan die juist vaak
een grote diepgang hebben, zoals lied
151 - haast een ballade; 723 - hét
tweede lied voor 31 oktober; 272 - uit
zijn Franse tijd, een uniek gebedslied;
758 - dat lied van het grote verbazen,
altijd te zingen op eeuwigheidszondag
en dan nog dat warme avondlied
239 - van die door blindheid zo
moeizame slaper...

Het geloof is nooit klaar
Ik wil eindigen met 846 - een lied dat
de Wijsheid als thema heeft, verrassend
om dat het zoveel te raden geeft. Toch,
of juist daardoor is het een stérk lied.
Mijn ervaring ermee is: net heb je de
raadsels en het geheim van je geloof
en beetje op rij gebracht en dan gooit
elkkwartaal

zo’n lied alles weer even gezond door
elkaar. Jan, waar heb je dit vandaan?
Nou, gewoon uit de bijbel, in dit geval
wel die wonderlijke uithoek, het boek
der Spreuken! Vergeet daarbij niet,
wat een rol de Wijsheid speelt in de
liturgie en de oude kerk, de Sapientia
(vergelijk 466!) waardoor hij zich
zeker ook liet inspireren.
Het boeiende en ik durf te zeggen het
belangrijkste van dit lied is daarin
gelegen, dat je eigenlijk niet weet wie
verder nog bedoeld zijn in elk van die
strofen met dat grote woord Wijsheid
(dat er een ‘verder’ is, voel je op je
klompen aan). Bij wie ging in vers
drie de Vader bij de schepping te rade,
mogen we daar de zoon al achter
vermoeden, of praat Hij daar met
Zichzelf, Zich bezinnend op dat grote
avontuur of is de Zoon zijn Zelf
anders? En wat is daar in vers vier aan
de hand, ineens toch het evangelie:

Organisten opgelet!

ik daal tot de mens uit den hoge?
Heerlijke vraagtekens om het geheim
van ons geloof te vernieuwen, een
lied om over te mediteren vóór je aan
zingen toekomt. Het geloof is nooit
klaar, moet altijd weer nieuw geboren
worden.
En dat paleis, die open hof? Lees
door, over brood en wijn, het is echt
ook een avondmaalslied. Ik zou het
graag bij het avondmaal hebben
laten zingen, samen met dat laatste
vers, waar de vrouwe, de Geest ons
hartverheffend bepaalt bij het onbegrijpelijk - in hoogste en diepste zin
- vrolijk geschenk in dat liefdemaal.
Wat een lied! Ik weet eigenlijk geen
ander lied dat hiermee te vergelijken
is, spelend met Gods dynamische en
voor ons onvatbaar heilzame
Drievuldigheid. Wat zijn we rijk
met zulke lieddichters.

En ja, dan zingen wij het op die
prachtige, levendige en dansende wijs
van Tera de Marez Oyens. Pas op,
zegt ze in het Compendium bij het
Liedboek (daar gezang 22), dat de
kwartnoten in regels 1, 3, 5, 6 niet
ruw gezongen mogen worden maar
de tweede wat zachter, dus organisten,
opgelet! Inderdaad, het mag geen
marsachtig lied worden, daarvoor is
het te diepzinnig.
Ik besef dat Jan Wit hier nog een keer
moet terugkeren; voorlopig eindig ik
met weer zo’n zin die stáát:
’t Is alles een gelijkenis van meer dan
aards geheimenis (lied 978:3).
Joop Boendermaker
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Pionieren in het verbinden
van liturgie en diaconie
Een pioniersplek is te zien als een experimentele geloofsgemeenschap voor mensen
die niet (meer) naar de kerk komen, of zich niet meer betrokken voelen. Het is een
vernieuwende vorm van kerk-zijn die aansluit bij een veranderende kerk. Soms ontstaat
zo’n plek vanuit het niets, soms voortbouwend op wat er al is. De Protestantse Kerk
stimuleert het ontstaan van pioniersplekken. Jan Jaap Stegeman (1987) werkt sinds
december 2014 als pionier in en rondom de Oudekerkgemeente in Amsterdam.

H

ij kon het slechter treffen.
De Oudekerkgemeente is een
broedplaats van liturgie en
kerkmuziek met de klinkende erfenis
van Willem Vogel, Sytze de Vries,
Christiaan Winter. Het is het oudste
nog bestaande gebouw van Amsterdam
en behoort tot de top 100 van de
Nederlandse rijksmonumenten. Een
mooie plek voor een lutheraan. Jan
Jaap Stegeman beaamt het volmondig.
“De meeste pioniers zijn kerkplanters
die met niks beginnen en alles uit de
klei moeten trekken. Ik kon beginnen
in zo ongeveer de meest van zichzelf
overtuigde liturgische kerkelijke traditie
denkbaar.”

Hoe kwam je hier zo terecht?
“Ik ben vijf jaar geleden in Zwolle de
lutherse traditie binnengestapt omdat
ik op zoek was naar een zorgvuldige
manier van vieren van de katholieke
liturgie. Dat is in de Oude Kerk ook
zo. Pas las ik een boekje van Nico ter
Linden waarin hij schrijft dat ze in
de Westerkerk nauwelijks avondmaal
vieren omdat dat de mensen maar
afschrikt. Dat zou in de Oude Kerk
ondenkbaar zijn.”

Maar ondertussen ben jij er als
pionier wel om vragen te stellen
aan jullie toegankelijkheid.
“Op dat punt laten we ons ook door
niet-kerkelijke mensen gezeggen.
Dan horen we dat de virtuositeit en
de beweging in de liturgie hogelijk
gewaardeerd worden, maar dat het
lastig is om er deel van uit te maken.
Zo’n de sterren van de hemel zingende
gemeente die zich nooit vergist in
welke acclamatie waarop volgt, is een
op elkaar ingespeelde ploeg. Het is
14

alsof je als amateur mee moet doen met
het Nederlands elftal. Deze gestileerde
liturgie vraagt om een hoge participatie
door de gemeente. Als je er zomaar
eens binnenkomt, krijg je wel het idee
dat dit kerkelijk gedoe van meedoen
leuker wordt, maar je komt er niet
zomaar toe omdat je steeds achteraanwaggelt. Je moet erin worden
ingewijd, maar dat geduld brengen
mensen niet altijd op. Bij yoga heb je
een beginnerscursus, in de kerk niet.
Die zingende gemeente is een olietanker die gewoon doorstoomt.”

Zoals veel liturgische gemeenten
is ook die van de Oude Kerk
blank en hoogopgeleid. Buiten,
op de wallen, beweegt zich een
heel wat gemêleerder publiek. Jij
als pionier staat in een spagaat.
“In deze bijzondere buurt voelt het
alsof wij op zondagochtend onze
capsule binnentrekken en er na een
uur weer verkwikt uitgaan. Ik heb
daar last van. In en uit de zeepbel.
De kerk heeft wat haar te doen staat
keurig verkaveld in liturgie enerzijds
en diaconaat anderzijds. Maar dat
moet dan wel samen opgaan. Het zit
mij niet lekker dat naast zo’n hoogontwikkelde liturgie het diaconaat
onderbelicht blijft. We kennen het
wel, ook van dichtbij, bijvoorbeeld
Oudezijds 100, een communitaire
gemeenschap die concreet hulp biedt
door inloop, maatschappelijke opvang,
begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor
onverzekerden. Maar niet in onze
gemeente zelf. Die onbalans zet voor
mij veel waardevols op de tocht. Ik
vind de liturgie prachtig, maar van huis
uit, in het Grieks, betekenen liturgie
oktober 2015

en diaconaat ongeveer hetzelfde en ik
wil ze dus bij elkaar houden.”

Die katholieke liturgie, de reden
dat je luthers werd, is dus niet
alleen maar mooi maar moet ook
relevant zijn.
“Er zijn lutheranen die wekelijks bijbelclubjes volgen over teksten van Luther.
Daar heb ik helemaal niets mee. Zo’n
historische interesse is voor mij, in de
setting waarin ik werk, niet van belang.
Maar ik ben geïnspireerd door Paul
Tillich (1886-1965), Duits-Amerikaans
luthers theoloog, die, zoals dat in
onze traditie betaamt, inzet bij menswording. Niet bij wat ons als kerk
onderscheidt en van de boze buitenwereld afscheidt, maar bij wat het is
om werkelijk mens te zijn in deze
wereld. Dat vraagt van mij als pionier
om geduldig te luisteren. Sta nu eerst
maar eens op ontvangen in plaats
van op zenden. Dat vraagt van ons
als kerk om naast mensen te staan en
te zien en te horen wat hun ultimate
concern is: hun angsten en vragen,
hun zoeken en vinden. Mensen die
wij op zondagmorgen nooit zien en
die niet heel andere mensen zijn dan
wij. Dus niet: kom maar hier en kijk
hoe mooi wij hier vieren. Wij zouden
veel nieuwsgieriger moeten zijn.”

Je sprak net van ‘inwijden’. Het
problematische daarvan is dat het
gemeenteleden op voorsprong
zet, want die weten het al, en
het zet de vreemdeling op
achterstand, want die zou geheel
onwetend zijn. Hoe trek jij – in
het spoor van Tillich – dat recht?
“De beweging die ik nu veelal maak,
is naar de stad toe. En ik neem mensen
elkkwartaal

Welke veranderingen zijn
inmiddels gaande?

Jan Jaap Stegeman (foto: Harro Lowie)
van de kerk mee. Ken je die en die?
Is dat niet een interessant contact?
Ondernemers, het buurtoverleg. De
Oude Kerk moet uit haar comfortzone
getrokken worden en voor verrassingen
komen te staan, namelijk voor mensen
die net zo goed ervaringen hebben
met deze ultimate concern, Tillichs

vertaling van Was uns unbedingt angeht
(‘Wat ons ten diepste aangaat’). In de
kerk pretenderen we vaak dat wij wat
dat betreft met de bijbel en de preek
een paar steken dieper graven, maar
daar geloof ik niets van. Laten we
eerst maar eens luisteren en in gesprek
raken. Wat is dat voor jou?”

“We onderzoeken hoe we de deuren
tijdens de dienst open kunnen houden.
Wij vieren in die grote monumentale
ruimte, het schip en het koor, en
ondertussen komen mensen binnen.
Vele mensen, dat blijkt. Hoe kunnen
we hen helpen in de eredienst aan te
haken en even pelgrim te worden? Al
is het maar door een Engelse vertaling
klaar te hebben liggen.
Op woensdagavond willen we de kerk
openstellen voor storytelling, een
groep waar mensen verhalen kunnen
vertellen over wat ze zelf hebben
meegemaakt. Aansluitend blijft de kerk
open voor gebed, biecht, pastoraat.
Maar hoe noem je dat? Een ‘pastoraal
gesprek’? Daar hebben mensen een
woordenboek voor nodig. Hier in
Amsterdam is de aanduiding ‘loket
levensvragen’ gangbaar geworden.
Er gebeurt de hele tijd wel wat in de
stad. Daar moet je bij zijn.”
Klaas Touwen

A taste of Iona
een dag in het gedachtengoed van de Iona Community

D

e Nederlandse Ionagroep organiseert op zaterdag
7 november in de Oosterkerk in Zwolle ‘A taste of
Iona’. Deze dag is bedoeld voor iedereen die weleens
van Iona en de Iona Community gehoord heeft en daar graag
wat nader kennis mee wil maken. Het biedt ook de gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en versterking van de
motivatie van degenen die er al eerder mee in contact kwamen.
Gekozen is voor Zwolle om deze dag ook bereikbaar te
maken voor mensen uit Noord-Nederland. Gezien het
aantal Ionavieringen en andere activiteiten in deze regio,
zijn hier zeker belangstellenden.

elkkwartaal

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap
van mannen en vrouwen met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities, die het
evangelie van Jezus Christus willen volgen, ook wanneer
hen dat in het onbekende voert.
De bijeenkomst in Zwolle is van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie: Teun Kruijswijk Jansen
(t.kruijswijkjansen@planet.nl) en Margo Jonker
(margojonker@kpnplanet.nl).
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Piazza Martin Lutero
Rome heeft een plein vernoemd naar Martin Luther. Op de top van de Colle Oppio,
een heuveltop in het centrum van Rome, ligt nu het Piazza Martin Lutero.

A

ls jonge monnik heeft Luther
in 1510 een bezoek gebracht
aan Rome. Hij verbleef toen
enige tijd in het Augustijnenklooster
bij het Piazza del Popolo. Tijdens zijn
reis naar Rome en ook tijdens zijn
verblijf heeft hij zich verbaasd over
de rijkdom waarin werd geleefd door
veel geestelijken en de desinteresse
voor spiritueel leven. Dat beeld bleef
hem bij en later noemde hij de stad
zondig. Het is nu bijna vijfhonderd
jaar geleden dat paus Leo X in Rome
de excommunicatie uitsprak over
Luther, naar aanleiding van zijn actie
in Wittenberg met de 95 stellingen en
zijn kritiek op de Rooms-Katholieke
Kerk en de paus. Martin Luther was
niet meer welkom binnen de katholieke kerk en ook niet in het roomskatholieke bolwerk Rome. Nu is zijn
naam definitief weer terug in het
centrum van Rome, echter wel buiten
het gebied van het Vaticaan.

het openbare
Parco del Colle
Oppio, gelegen op
een heuvel waar
vanaf men op het
Colosseum kijkt.

Onthulling
De officiële onthulling van het
Piazza Martin
Lutero in Rome
op 16 september was een bijzondere
gebeurtenis, waarbij meer dan 500
mensen aanwezig waren. De plechtig
heid werd onder andere bijgewoond
door veel vertegenwoordigers uit de
politieke en kerkelijke gelederen:
Ignazio Marino, de burgemeester van
Rome en Jutta Fischer, burgemeester
van Eisleben, Jens-Martin Kruse, de
Duitse predikant in Rome en vertegenwoordigers van de Evangelisch-Lutherse
Kerk in Eisleben en politieke vertegenwoordigers uit Sachsen-Anhalt.
Ignazio Marino ontving van zijn
collega uit Eisleben een bord van
keramiek met de Lutherroos en de
Martin Luther uitgave van de bekende
Playmobil-poppetjes.

Paus
Op 15 november zal paus Franciscus
de dienst in de Evangelisch-Lutherse
kerk aan de Via Sicilia in Rome bijwonen. De dienst wordt geleid door
Jens-Martin Kruse. Franciscus is niet
de eerste paus die een dienst van
deze gemeente bezoekt. Eerder werd
dit ook gedaan door paus Johannes
Paulus II in december 1983 en door
paus Benedictus XVI in maart 2010.
Inmiddels is de Piazza Martin Lutero
opgenomen in Google Maps, zodat
iedereen die eens naar Rome gaat,
dit plein van tevoren kan opzoeken.
Ingeborg Kriegsman

Prachtige plek
De beslissing over de tenaamstelling
is genomen door het stadsbestuur
van Rome na een aanvraag, ruim vijf
jaar geleden, door Jens-Martin Kruse,
de predikant van de Duitstalige
Evangelisch-Lutherse gemeente in
Rome. De reacties op zijn verzoek
waren direct positief, maar toch bleef
het heel lang stil. Het contact met het
stadsbestuur bleef en uiteindelijk
werd een plek aangewezen die in
aanmerking kwam voor de tenaamstelling. Het nieuwe Piazza Martin
Lutero ligt op een prachtige plek, in
16
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(Foto: ELG Woerden)

Een nieuw geluid in Woerden
dominee Maarten Diepenbroek ingezegend
Op zondag 14 juni sloot de lutherse gemeente in Woerden een periode van
‘vacant-zijn’ af. Nadat dominee Wim van Beek met emeritaat ging (najaar 2013)
stond de gemeente voor een uitdaging die ze in 28 jaar niet had: het beroepen van
een nieuwe predikant.

M

et ondersteuning van het Landelijk Dienstencentrum en een
stevige beroepingscommissie
werd na twee wervingsrondes Maarten
Diepenbroek als de nieuwe predikant
beroepen. Een schitterend nieuw begin,
dat werd gevierd in een stampvolle
kerk met familieleden en vrienden van
Maarten Diepenbroek, gemeenteleden
uit de ‘latende’ gemeente Burgh, vertegenwoordigers van lutherse gemeenten
en andere kerken in Woerden en
omgeving, en uiteraard de gemeenteleden uit Woerden zelf. Ze werden
getrakteerd op een echte lutherse
dienst, met prachtige muziek van de
cantorij en organist, de evangelieverkondiging en de viering van het heilig
avondmaal.
elkkwartaal

De dienst was ook een afscheid van
dominee Catrien van Opstal uit
Utrecht. Hoewel de vacante periode
veel ‘zelfredzaamheid’ naar boven
bracht in de gemeente met ook de
viering van het een 450-jarig jubileum
in 2014, is de balans die zij bracht van
groot belang geweest. Tot slot valt met
de inzegening van een nieuwe predikant ook een gevoelde last van de
schouders van emeritus Wim van
Beek. Hij kan nu echt gaan loslaten en
overlaten. Met Maarten Diepenbroek
komt een nieuwe balans.

nares en tevens gemeentelid Irene
Keyzer. Vanuit dit kloppend hart worden gemeenteleden bezocht en diensten voorbereid. Daarnaast is een
drukke agenda opgesteld met activiteiten voor ‘Woerden en omstreken’,
waarin diverse facetten van de lutherse
traditie naar voren komen. De catechisatie krijgt weer een enthousiast vervolg, met zelfs een reguliere 18+ groep
– voor een niet-studenten stad als
Woerden best uniek.
Ariadne Rook en Erik Fledderus

Maarten heeft een eigen werkruimte in
de kerk, waarin diverse gemeenteleden
heel wat klusuurtjes staken, opgesierd
door een mooi schilderij van kunsteoktober 2015
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kriskraskort
Na 30 jaar is Tjally Everaarts-Bilyam gestopt met het maken van deze rubriek.
Met een etentje aan de Oude Gracht in Utrecht namen wij afscheid van een zéér
gewaardeerd redactielid. Wij bedanken Tjally voor haar inzet en de vele teksten,
ideeën en verslagen die zij bijeen bracht voor ‘haar’ kriskraskort. Mijn naam is Chris
Eekel en ik mag nu deze rubriek voortzetten. Heeft u een bijdrage voor kriskraskort?
Laat het me weten.
LUTHERS BRABANT. Op zondag
28 juni vierden de lutherse kernen
Bergen op Zoom, Heusden en Eindhoven, verenigd in Luthers Brabant,
een gezamenlijke dienst in de vorm
van een hagenpreek. Dat was in
Nederhemert Zuid (in de Bommelerwaard, dichtbij Heusden). Een hagenpreek is een dienst in de open lucht,
vandaar het advies een stoeltje mee
te nemen. Het weer was geweldig; de
locatie midden in de natuur. Tijdens
de ontvangst speelde een blazers
ensemble, bestaande uit vijf dames.
De dienst werd ingeleid met: Ooit waren
er vier kaarsen. De eerste kaars zei “mijn naam is vrede maar er is nog
steeds oorlog”. En de kaars ging uit.
De tweede kaars zei - “mijn naam is
geloof maar de mensen lopen bij mij
weg”. En de kaars ging uit. De derde
kaars zei - “mijn naam is liefde maar
de mensen vergeten mij. Ze houden
niet meer van elkaar, alleen nog maar
van zichzelf”. En de kaars ging uit.
Een kind liep de kamer in. Hij zag dat

drie van de vier kaarsen niet brandden
en begon te huilen. De vierde kaars
zei - “kind, huil niet. Maak je geen
zorgen, ik brand nog steeds. We kunnen
met mijn vlam de andere kaarsen weer
doen branden. Mijn naam is hoop”.
Een treffend advies voor Luthers
Brabant, met uitzicht op een goede
gezamenlijke toekomst. Tijdens de
dienst was er geen instrumentale
ondersteuning, maar met behulp van
veel zingende vogels lieten de aanwezigen horen dat zij het ‘a capella’
zingen behoorlijk beheersten. Na de
koffie, thee, soep en gebak was er een
wandeling naar het kasteel en de mooie
omgeving, ondersteund door een
vakkundige toelichting van de historie.
UTRECHT. Op zondag 5 juli was er
geen dienst in de Lutherse kerk van
Utrecht om een speciale reden: de
start van de Tour de France. Voor de
viering van de lutherse dienst kon
worden uitgeweken naar de Utrechtse
Wartburgkapel. In Utrecht is het idee

ontstaan om meer activiteiten op de
zondag te organiseren, zodat mensen
dan niet apart voor één kring of uitvoering naar de stad hoeven te komen.
De afspraak is wel dat de activiteiten
niet te lang duren maar zo tussen
13.00 en 13.30 uur zijn afgerond.
ELG HET GOOI. De evangelischlutherse gemeenten Naarden-Bussum
en Hilversum zullen op 1 januari
2016 samen één gemeente vormen,
met als standplaats Bussum. Ook de
gemeentebladen gaan samen, voor
de nieuwe naam is een prijsvraag
uitgeschreven. In luthers Hilversum
is inmiddels de 90ste jaargang van
‘Ons Gemeenteleven’ bereikt en
‘Voorloop’ voor de lutheranen in
Naarden, Bussum, Huizen, Blaricum
en Laren bestaat 45 jaar.
MIDDELBURG. Op 20 juni werd in de
(voormalige lutherse) Augustinuskerk
afscheid genomen van ieder die zich
heeft ingezet voor en bij de overdracht
van de voormalige ELG MiddelburgGroede-Vlissingen. Ook werden de
bijzondere kroonluchters en wandverlichting onthuld die, ondanks de
recente verkoop aan de Oud Katholieke
Parochie van Zeeland, toch in de
kerk werden aangebracht, waar ze
het kerkinterieur bepaald verfraaien.
Dit mede door de goede zorg van de
Stichting Zorg Interieur Rijksmonument
29713. De topstukken van de andere
kunstschatten zijn in permanente
expositie in Museum Catharijne
convent in Utrecht, andere stukken
zijn in Amsterdam en in de voormalige
lutherse kerk van Groede. In de Nieuwe
Kerk van Middelburg zullen regelmatig
lutherse vieringen zijn.

Blazersensemble tijdens de hagenpreek van Luthers Brabant in Nederhemert
18
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WOERDEN. In het komend jaar geeft
ds. Maarten Diepenbroek catechisatie
aan drie jongerengroepen. Deze catechisaties worden, in overleg met de
deelnemers, gepland van dinsdag tot
en met donderdag. Voor jongeren die
nu elders in het land studeren, wordt
ook een kring opgezet. Het idee is om
vier keer per jaar bij elkaar te komen,
bijvoorbeeld rond de feestdagen als
de jongeren even thuis zijn. Ze kennen
elkaar vaak van eerdere catechisatiejaren en kunnen elkaar op die manier
toch af en toe te ontmoeten.
STADSKANAAL. In de kerkzaal zijn
grote zwarte panelen opgezet voor
tentoonstellingen en presentaties,
aanvankelijk bedoeld voor de herdenking van ‘250/400 dagen’: het Stadskanaal (250 jaar) en de Semslinie,
de rechte grens tussen Groningen en
Drenthe (400 jaar). De panelen zullen
ook worden gebruikt voor het
Lutherjubileumjaar in 2017 en voor
gezamenlijke activiteiten met de
lutherse regiogemeenten Groningen,
Pekela, Wildervank/Veendam en
Winschoten.
ROTTERDAM. In het weekend van 13
en 14 juni deed het Katharinahofje
weer mee met de Open Tuinendagen.
Elk jaar, tijdens een weekend in juni,
worden privétuinen in Rotterdam
opengesteld. Deze ‘verborgen tuinen’
zijn tegen een kleine vergoeding te
bezoeken. Een speciale muzikale bijdrage werd geleverd door een luthers
kwartet met liederen over de natuur
en de liefde.
EDE. Omdat de kosters toch al regelmatig in de kerk zijn voor bezichtiging,
diverse vragen, rondleiding en periodieke openstelling wordt de kerk op
zaterdagmorgen opengesteld. Zo
kunnen belangstellenden gebruik
maken van het zogenaamde kapelletje.
Rondom het gemeentecentrum en de
kerk oogt het weer prima; op 15 juni
repeteerde de cantorij ’s avonds buiten.
Tijdens het zingen werd geknipt,
gesnoeid, geveegd, gewied en zelfs
het ‘kruid’ werd (milieuvriendelijk) uit
de stoep gewassen. Dat noemen ze:
‘Meerstemmig tuinieren’. Van hoge
elkkwartaal

Het gerenoveerde orgel in Zwolle
struiken tot lage grassen: alles werd
aangepakt. Aan de achterzijde ontstond
een flinke wal, waarin volgend jaar
bijvoorbeeld paaseieren kunnen worden
verstopt. De cantorijleden hebben een
goede houding om de ‘grondtoon’ te
vinden!

versie zou te groot zou zijn.
Zingen zonder orgel bleek goed te
gaan, maar de typische orgelklank
die de kerkruimte nu weer vult is
een verademing. Het orgel begint
aan een nieuwe fase, na 25 jaar
klinkt ze volwassen.

ZWOLLE. De renovatie van het orgel
is voltooid. Volgens kenners klinkt
het orgel nu ‘kruidiger, ruimer en
sprankelender’. Het geheel ademt
meer en mengt beter. Maar na aanpassing van het metalen pijpwerk
klonken de houten pijpen erg zuinig;
uitstel van aanpak was geen optie want
het klankverschil met de verbeterde

Chris Eekel
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Tips of andere leuke berichten
liefst met foto of illustratie?
Stuur ze naar: Chris Eekel,
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle of
redactie.elkkwartaal@gmail.com
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In memoriam

Jan Andries Roskam 1922-2015

O

p 21 april 1922 werd Jan Andries
Roskam geboren in Leiden en
een Leidenaar is hij altijd
gebleven. Zo was hij op 3 oktober
vaak in de stad te vinden bij de drieoktoberfeesten. Hij bleef de enige
zoon van zijn lutherse ouders. “Mijn
moeder had vrijzinnige gedachten”,
vertelde hij. Omdat hij in 1943 de
loyaliteitsverklaring naar de bezetter
niet wilde ondertekenen, moest hij
onderduiken. Pas in september 1945
kon hij zich inschrijven aan de theologische faculteit van de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam. In oktober van dat jaar kon hij echter al zijn
propedeuse doen; Hebreeuws had hij
in de onderduikperiode geleerd. De
volgende jaren werden gekenmerkt
door buitenlandse reizen: tijdelijke
dienst als assistent-predikant in
Yorkshire, bij kinderen uit Putten die
daar aansterkten; een studie in Oslo
op uitnodiging van de bisschop van
Oslo en in 1947 een semester in Praag.
Zijn Praagse ervaringen werden de
basis van veel studie en belangstelling
voor het toenmalige Oostblok. Hij
leerde Russisch en kon precies vertellen
welke treinen naar Wladiwostok gingen,
op welk perron je moest overstappen
en welke kiosk de lekkerste taartjes
had bij de koffie. Thuis had hij ook
een treinen-verzameling.
Als legerpredikant begint zijn ambt
door ordinatie op 16 december 1951.
Vervolgens wordt hij predikant in
Beverwijk (1954-1964). Hij reist veel,
studeert en werkt. Hij trouwt met
Maria Elisabeth Geertruida Meeuse:
Mies genoemd. Vanaf 1964 staat hij
in Amsterdam, waar hij zich ook
bekommert om de jonge studenten.
Daarna (1969) wordt hij beroepen in
‘s-Gravenhage. Hij ondertekent zijn
brieven steeds met een ooievaartje en
blijft er tot zijn emeritaat werken en
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woont er tot zijn overlijden op 6 juni
2015. Na het vertrek van zijn collega
Kris van der Meij vult hij de vacante
plaats bij de jongeren in, op zijn eigen
manier. De buitenlandse ervaringen
komen hem hierbij uitstekend van pas.
Tijdens vele reizen - een week naar
het buitenland, weekenden met de
kerkenraad - weet hij iedereen te
boeien met zijn interessante verhalen.
De zogeheten ‘kerkkinderen’ die meereizen noemen zijn vrouw ‘tante Trui’
(verzonnen naar haar derde doopnaam)
en hem gewoon ‘ome Jan’. Zijn vele
contacten brengen hen allemaal op
interessante plaatsen. Het contact brengt
ook bruiloften, partijen en baby’s teweeg.
Naast het gemeentewerk heeft ook de
landelijke kerk zijn aandacht. Hij is
secretaris van de Synodale Commissie
(1973); vicepresident van de Lutherse
Synode (1978-1979) en eerste secretaris
van de Synodale Commissie (vanaf
1986). Ondertussen vervult hij andere
functies, zoals het lidmaatschap van de
Raad tot de Eenheid en internationale
Zaken van de Raad van Kerken; van
de Interkerkelijke Commissie voor de
Militairen; van de Interkerkelijke
Commissie voor het ministerie van
Justitie en van de Lutherstichting als
Nederlandse vertegenwoordiging van
de Martin Luther Bund. Het lidmaatschap van het Contact in Overheidszaken (CIO) leidde tot het verkrijgen
van een ‘lintje’: hij werd ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw en
drager van het Officierskruis XXX.
Zijn gedachten cirkelen rond de aandachtsgebieden kerk en staat, staat en
kerk. Waar zijn eerste belangstelling
zich richtte op het staatsrecht in relatie
tot de kerk, ging zijn latere aandacht
vooral naar de kerk - nu in relatie tot
de staat. Het accent van zijn studie
legde hij tenslotte bij de oosterse
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orthodoxie. Hij had willen promoveren,
dat is er helaas niet van gekomen.
Zijn vrouw Mies was hem altijd tot
steun bij zijn drukke werkzame
bestaan en in het gemeenteleven. Zij
overleed in februari 2007. Hij bleef
met bewondering over haar spreken.
Na zijn laatste verjaardag uitte hij
nog zijn zorg over de afname van
het kerkbezoek. Ook kon hij dringend
vragen of je wel vertaalde uit de
grondtekst van de Bijbel. Jan was een
veelzijdig mens en we gedenken hem
als gepassioneerd theoloog met ruime
belangstelling voor de zaken om hem
heen. Op veel gebieden richtte hij
zijn aandacht: het hem zo bekende
Oostblok, de Martin Luther Bund,
zijn werk voor de lutherse kerk, de
verkondiging én Maarten Luther.
De dankdienst voor zijn leven was
op zaterdag 13 juni aan de Lutherse
Burgwal in ‘s-Gravenhage.
‘In de zekerheid van zijn geloof is hij
teruggegaan naar zijn Hemelse Vader’.
Zijn gedachtenis zij ons tot zegen.
Trinette Verhoeven
Marianne van der Meij-Seinstra
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Poolse kerkdiensten in Utrecht
Dat de meeste Polen katholiek zijn doet ons vaak vergeten dat ook anders-gelovigen
en ongelovigen zich Pool noemen. Van die anders-gelovigen zijn een kleine honderdduizend lid van een protestantse kerk. Daarvan is de Evangelisch-Augsburgse Kerk
veruit de grootste, met ongeveer tachtigduizend lidmaten.

N

a de val van de muur (1989)
kwamen de Polen naar Nederland voor werk en zochten ze
ook een plek om hun geloof te beleven.
In veel steden ontstonden toen Poolse
parochies, die druk werden bezocht.
Maar Poolse lutheranen vonden geen
kerk waar in de eigen taal de liturgie
werd gevierd en het evangelie verkondigd. Tijdens een gesprek van
vertegenwoordigers van de landelijke
werkgroep kerkelijke contacten
Nederland-Polen met de bisschop van
Polen Jerzy Samiec ontstond het plan
om ook in Nederland kerkdiensten te
organiseren ten behoeve van Poolse
protestanten.

Na een eerste begin in Den Haag, waar
de lutherse gemeente ons ter wille was,
zijn wij in 2015 opnieuw begonnen in
de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Daar vieren wij elke
eerste zondag van de maand de eredienst, die steeds door bijna twintig
Poolse protestanten werd bijgewoond.
In elke dienst wordt het heilig avondmaal gevierd. Na afloop blijven de
kerkgangers nog enkele uren voor
gesprek met elkaar en met de Poolse
predikant. Er is dan soep, broodjes,
koffie en thee; voor wie geen Pools
spreekt is er een Nederlandse vertaling
van de preek. De organisatie van de
ontvangst en de kerkdiensten is in
handen van Marta Kubala.

Kosten

Het Onze Vader in het Pools
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Met bisschop Samiec is afgesproken
dat de Poolse kerk betaalt voor de
Poolse predikant en zijn vliegticket.
Het verblijf van de predikant en alle
verdere kosten, zoals huur van de kerkzaal en de organist, zijn voor rekening
van de Nederlandse organisatie. Tot
dusver zijn die kosten betaald door
de landelijke werkgroep kerkelijke
contacten Nederland - Polen. Maar de
bodem van de kas is in zicht. En het
Landelijk Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk in Utrecht heeft
meegedeeld dat de jaarlijkse subsidie
voor de werkgroepen die contacten
onderhouden met kerken in Europa
moet worden beëindigd. Toch willen
wij graag de diensten voortzetten.
Er is grote behoefte aan zoals
duidelijk blijkt na een rondvraag
onder de kerkgangers.
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(Foto: Marta Kubala)

Uit heel Nederland
De kerkgangers komen overal vandaan:
Sassenheim, Rotterdam, Almelo, Harderwijk, Kampen, Utrecht. De meesten
stellen veel prijs op de diensten en
zijn ook positief over de mogelijkheid
van een pastoraal gesprek met een
Poolse predikant. De kinderen die meekomen zijn in de leeftijd van 8 tot 16
jaar. De helft van de kerkgangers woont
al langere tijd in Nederland. Anderen
zijn hier op een tijdelijk contract bij
een internationale organisatie.
Marta Kubala heeft een Facebookpagina geopend ‘Polscy Luteranie w
Holandii’ met een veertigtal deelnemers.
Uit dit alles blijkt dat de belangstelling
en de bereidwilligheid onder Poolse
lutheranen groot is om hiermee door
te gaan.
Ds. Johan Beks, voorzitter Landelijke
kerkelijke contacten Nederland-Polen
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ANBI en de kerk
De Protestantse Kerk heeft al enkele jaren de ANBI-status met een groepsbeschikking.
Deze status is ook van toepassing op alle rechtspersonen die tot de kerk behoren,
zoals de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen. Maar wat
betekent dit? Welke maatregelen moeten die rechtspersonen nemen om te voldoen
aan de nieuwe ANBI-regeling? Er zijn namelijk nogal wat regels waaraan men moet
voldoen voor 1 januari 2016.
ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling en de belastingdienst bepaalt of een organisatie
onder deze regeling valt. Giften,
legaten en erfstellingen aan de kerk
(bijvoorbeeld Kerkbalans) zijn daarbij
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Giften kunnen ook in aanmerking
komen voor aftrek van de inkomstenbelasting. De ANBI-status biedt een
aantal belastingvoordelen die uitgebreid worden beschreven op de
website van de belastingdienst.
De Protestantse Kerk heeft een
groepsbeschikking. Iedere plaatselijke
gemeente, diaconie en classicale
vergadering moet echter ook afzonderlijk aan een aantal regels voldoen.
De volgende gegevens moeten worden
gepubliceerd op internet:
• samenstelling van het bestuur, de
kerkenraad of de diaconie;
• beleid ten aanzien van beloningen;
• doelstelling en beleidsplan;
• verkorte jaarrekening;
• jaarverslag.
Op dit moment hebben de meeste
gemeenten een eigen website waarop

zij allerlei activiteiten publiceren. De
gegevens die noodzakelijk zijn voor
de ANBI-status moeten voor 1 januari
2016 ook zijn ondergebracht op de
website. Hiervoor kan een aparte
pagina met ANBI-gegevens worden
toegevoegd. De kerkelijke gemeente,
de diaconie en eventueel de classis
moeten ieder afzonderlijk hun
gegevens publiceren. De diaconie
hoeft geen eigen website te hebben,
maar mag gebruik maken van de
website van de kerkelijke gemeente.
Gemeenten die zelf niet beschikken
over een website kunnen hun
gegevens publiceren op de website
van de classis.

wel meer duidelijkheid. De Belastingdienst heeft hiervoor geen speciaal
logo ontworpen. Niet alle logo’s die
gevonden worden op internet zijn
vrij van rechten, waaronder het
bekende blauwe logo. Als voorbeeld
vindt u op deze pagina een rechtenvrij logo.
Via de websites van de Protestantse
Kerk in Nederland en de belastingdienst is uitgebreide informatie
beschikbaar (zie kader).
Ingeborg Kriegsman

Link plaatsen
Het publiceren van de gegevens kan
gedaan worden door het plaatsen van
een link in de begeleidende tekst op
de bewuste pagina van de website.
De geplaatste link moet worden
doorgegeven aan de belastingdienst,
waarna dit wordt opgenomen in het
ANBI-register.
Het gebruik van een ANBI-logo op de
website is niet verplicht, maar schept

www.belastingdienst.nl/anbi
www.protestantsekerk.nl/anbi

Lutherkapel Zeist bestaat 50 jaar

Z

ondag 29 november viert de
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zeist dat de gemeente 50 jaar
geleden de Lutherkapel betrok aan de
Woudenbergseweg in Zeist.
De gemeente doet dit met een feestelijke dienst waarin oud-predikant ds.
Neven voorgaat en met een receptie
na afloop. De kerkenraad wil deze
bijeenkomst het karakter van een
reünie geven. De organisatie stelt het
op prijs als zoveel mogelijk oud-leden,
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die zijn verhuisd of anderszins uit
het zicht zijn verdwenen, naar deze
bijeenkomst toe zouden komen.
Omdat niet alle adressen bekend zijn,
worden belangstellende oud-leden
opgeroepen zich aan te melden bij de
secretaris van de kerkenraad (Louise
de Colignyplein 26, 3708 CS Zeist of
herman.hamers@hetnet.nl). Zij ontvangen te zijner tijd een officiële
uitnodiging met een programma.
oktober 2015

Lutherkapel Zeist
elkkwartaal

Officiële mededelingen
Internationaal
Als afgevaardigde van de lutherse
synode participeerde Maarten Diepenbroek (predikant van de ELG Woerden)
in de Partner Church Consultation van
de Evangelisch-lutherse Nordkirche in
Hamburg. De eerste dagen in HamburgOst stonden in het teken van het
vluchtelingenvraagstuk. Met als actuele
prioriteit: de opstelling van de stad
ten opzichte van de toenemende
migrantenkomst én de rol van de
kerken hierin. In Hamburg ziet men
vele vluchtelingen en de stad worstelt
daarmee: enerzijds met een warm
welkom; anderzijds met angst (om
verdrongen te worden).
Voor kerken in Hamburg is het evident:
vluchtelingen moeten kunnen rekenen
op bescherming. Hoe je dat doet, is
een tweede vraag. Tijdens het verblijf
in Hamburg zien we een kerk waarin
de jeugdkelder, bij gebrek aan jeugd,
is omgebouwd tot koffieruimte voor
vluchtelingen uit het nabije asielzoekerscentrum. Gewoon, met een kop koffie,
gratis wifi (voor vluchtelingen is internet van levensbelang) en een gesprekje.
Kerken geven juridisch advies aan
asielzoekers. Er was een kinderkoor
voor zowel vluchtelingen- als
autochtone kinderen.
Op zondagmorgen was er een evangelische mis in een lutherse kerk.
Knielen voor het altaar en een processie
met een kruis. ‘s Avonds een ander
uiterste: een band en swingend
gospelkoor in een lutherse kerk.
Later in de week: verblijf in Breklum,
bij de Deense grens, in een voormalig
missiecentrum. Vanuit Breklum werden
lutherse zendelingen (19e eeuw) de
wereld in gestuurd. Nu is het een
centrum voor oecumene en werelddiaconaat. Hier kwamen de gedelegeerden samen, een bont gezelschap
- de lutherse kerk is breed en veelzijdig.
Tijdens een workshop over ‘genderjustice’ bleek dat relatief dichtbij
(Polen, Letland) het ambt van predikant
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voor vrouwen (nog) niet openstaat;
voor de Nederlandse lutheranen
ondenkbaar, Woerden had al in 1929
een vrouwelijke predikant. De bisschop
van Kenia vertelde over de vluchtelingenkampen aldaar, met meer dan
600.000 vluchtelingen uit Somalië.
Onvoorstelbare aantallen die onze
‘vluchtelingenproblematiek’ doen
verbleken. De LWF geeft veel hulpverlening in deze kampen.

om gemeenten te steunen voor het
uitdragen en onderhouden van de
lutherse traditie (afgekort: de commissie BILT). Omdat het aantal
goedgekeurde aanvragen achterblijft
bij de verwachting, zal de synodale
commissie verkennen wat nodig is
om de aanvragen succesvoller te
laten zijn.
• Veel gemeenten lopen tegen de
grenzen van hun mogelijkheden
aan, sommigen tegen de grenzen
van hun financiële mogelijkheden,
anderen tegen de grenzen van hun
menskracht.

LWF

Beleidsplan
Na de goedkeuring van het beleidsplan
wordt dit de komende tijd verspreid.
Dat gebeurt zoveel mogelijk digitaal,
maar er komt ook een aantal exemplaren
op papier beschikbaar. Elkkwartaal zal
regelmatig aandacht besteden aan
aspecten van het beleidsplan.

Ronde langs de gemeenten
De eerder gestarte ronde van de
president van de evangelisch-lutherse
synode, ds. Trinette Verhoeven, is
inmiddels aanbeland in Gelderland
(oktober). Samen met de ‘lokale’
gemeenteadviseurs worden diverse
gemeenten uitgenodigd om centraal
in de provincie te spreken over de
zorgen en vragen van de gemeenten.
Concrete zorgen die de laatste tijd
niet zijn verminderd zijn:
• Het aanvragen van steun bij de
commissie steunverlening of bij de
nieuwe commissie die geld heeft

oktober
juni 2015
2015

De synodale commissie bekijkt samen
met de Nederlandse vertegenwoordigers
in de LWF hoe publicaties en speerpunten van de LWF naar de Nederlandse context vertaald kunnen worden.
Zo is de publicatie ‘From conflict to
communion’ in het Nederlands
geschreven, ook omdat voor Nederlandse
kerken een oecumenische herdenking
van het begin van de Reformatie op
de agenda staat. Vanuit het moderamen
van de Protestantse Kerk in Nederland
en de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie is hiervoor een gezamenlijke
werkgroep ingesteld. In het voorwoord
bij de Nederlandse uitgave doen mgr.
Van den Hende, bisschop-referent
voor oecumene, en synodepresident
ds. Trinette Verhoeven, de oproep om
deze tekst met aandacht te lezen. Op
6 november is er in de Lutherse Kerk
van Woerden een studiemiddag over
de oecumenische herdenking van de
Reformatie.
Daarnaast stimuleert de synodale
commissie diaconieën en kerkenraden
om eenmaal per jaar voor de LWF te
collecteren. We willen dit op de (zon)
dag van de Augsburgse confessie doen,
die was op 25 juni 1530.
Erik Fledderus
Maarten Diepenbroek (verslag over de
Partner Church Consultation)
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Kerstactiviteiten
Als voorbereiding op de kerstdagen zijn in veel kerken
mooie concerten of diensten met Lessons & Carols.
Het volgende nummer van Elkkwartaal verschijnt ongeveer
een week voor kerst. In dat nummer willen we een overzicht opnemen van deze bijzondere activiteiten.
Wilt u meewerken aan dit overzicht, dan kunt u uw informatie
doorgeven aan redactie.elkkwartaal@gmail.com.

Lutheranen op Facebook
Er zijn diverse soorten Facebook-pagina’s en daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt door veel mensen en
organisaties. Lutheranen blijven daarbij niet achter.
Heeft u al eens een kijkje genomen op ‘Luthers in NL’?
Het is een Facebook groep voor ieder die iets met Luther,
lutherse kerken of lutherse kerkmuziek heeft. Momenteel
zijn er bijna 200 ‘leden’. Op de pagina wordt luthers
nieuws uit binnen- en buitenland gepubliceerd.

https://www.facebook.com/groups/luthersinnl/

VAUT!!!
Op 7 en 8 november 2015 organiseert de Commissie
Weekenden (CoWe) speciaal voor iedereen van 16 tot en
met 25 jaar het ©-weekend. En het thema van dit jaar
verklappen we nu alvast! Dit weekend wordt namelijk…
het VAUTE weekend!
Dus mis jij de kampen en je kampvrienden? Of heb je
gewoon zin in een lekker fout (denk aan foute kleding,
foute spellen, foute muziek!), maar oh zo gezellig weekend
met leeftijdsgenoten? Kom dan naar ons ©-weekend in
Harderwijk! Naast de diverse spellen overdag is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning en genieten we ’s avonds
van een fout feestje en uiteraard een lekker kampvuurtje.
Je kan je aanmelden voor dit gezellige weekend via het
volgende e-mailadres: aanmeldingsadres@cowe.nl.
Dus trommel al je (kamp)vrienden op en don’t miss it!
Meer informatie? Kijk op www.cowe.nl of op onze
Facebook-pagina!

Luther en Jodendom
De Vrienden van Hoekelum organiseren
op zaterdag 31 oktober 2015 een
bijeenkomst over ‘Luther en Jodendom’.
Met prof. dr. J.P. Boendermaker en
dr. M. van Loopik en muzikale medewerking van de Klezmerband Zembler.
Joop Boendermaker, emeritus hoog
leraar aan het Luthers Seminarie en
Lutherkenner bij uitstek, spreekt over
‘Luther en Jodendom’.
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Marcus van Loopik, wetenschapper en
publicist op het gebied van Jodendom
en Talmoed, spreekt over ‘Wat kan het
Christendom leren van het Jodendom?’
Het programma duurt van 14.0018.00 uur in Kasteel Hoekelum;
deelnemerskosten: € 10,Contact en informatie:
Wim Eikelboom, 0318 630686,
e-mail: w.eikelboom9@upcmail.nl
oktober 2015
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