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Classis Utrecht werft en krijgt een vrouw, luthers bovendien
Luthers Dagboek: dagelijkse leidraad van advent naar advent
1Klaas Zwanepol 1947-2018
september 2018
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Ten geleide
Voor haar nieuwe classispredikant zocht de classis Utrecht
actief naar een vrouw en ... kreeg die. Bijzonder? Eigenlijk
wel, want van de elf plekken voor deze nieuwe functie
zijn slechts twee ingevuld door vrouwen. Het gaf prof.
dr. Heleen Zorgdrager te denken; ze vraagt zich af waarom
het leiderschap in de Protestantse Kerk vooral mannelijk
kleurt. Niettemin zijn wij verheugd met ‘onze’ Trinette
Verhoeven, als nieuwe classispredikant van de regio Utrecht,
en zien haar toekomstig werk vol vertrouwen tegemoet.
En weer betreuren we een groot (luthers) verlies: op 30 juni
overleed Klaas Zwanepol, hoogleraar lutherana. Met zijn
heldere uitleg was hij voor velen een wegwijzer in het soms

ingewikkelde gebied van theologie en geloof. Menselijk en
betrouwbaar toonde hij zich een ware leraar van kerk,
synode en gemeente. Ook internationaal bleef hij lang
actief als gastdocent in Luthers theologie in onder meer
Zambia, Zuid-Afrika en Indonesië.
Voor wie zich verwondert over de betekenis van de voorplaat: lees Marcus 5:1-20 en herken de actualiteit van het
verhaal in ‘Legioen, beschermheilige van de economische
vluchtelingen’ hiernaast.

Alma Evenhuis & Ingeborg Kriegsman
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Afdeling Communicatie en Fondsenwerving
Protestantse Kerk in Nederland.
Grafische verzorging
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De Groot Drukkerij (drukwerk).
Bij de voorpagina
Naar aanleiding van de meditatie (pagina 3):
Jésus chasse les demons de Gerasa (Arcabas,
1953), Musée d’Art Sacré Contemporain Église
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Meditatie
Legioen, beschermheilige van de
economische vluchtelingen
Een joodse jongen is ooit overgestoken
naar het land met de onbegrensde
mogelijkheden, de Dekapolis. Daar
zijn in korte tijd tien nieuwe steden
uit de grond gestampt naar Romeins,
hellenistisch model: grote huizen,
tempels, een stadion, een theater. Het
was de thuisbasis van het bezettingsleger. Het ereteken van die militie:
een zwijn, in joodse optiek toch al
een onrein dier.
De Dekapolis ligt ‘tegenover’ Galilea,
zo heet het in het evangelie. Daarheen
over te steken is een nederdaling ter
helle. Maar er is wel werk: daar ligt
je toekomst, grijp je kans!
Het zijn sterke schouders die de weelde
kunnen dragen. Geloofsgenoten vind
je er niet. Een mens doet wat voor z’n
broodje. Maar op een dag knapte er
iets in hem. Is dit alles? Mijn roots en
mijn bestemming ben ik kwijt. Het
lachen is me vergaan. Ik ga malen en
het stopt niet. De gebeden zijn stilgevallen. Er wordt verteld: de demonen
zijn bij hem ingetrokken. Dat wil
zeggen: hij is zichzelf niet meer, hij
is bezet gebied.
Ieder mens is een gesprek. Woord en
wederwoord dragen wij in ons om,
herinneringen aan wie jou aansprak,
uitspraken van deze en gene. Wat
hem betreft: het zijn wezensvreemde
stemmen die uit zijn mond spreken.
Hij hoort zichzelf redeneren, maar
tegelijkertijd gaat deze monologue
intérieur volstrekt buiten hem om,
alsof hij er zelf niet meer toe doet.
Een bezettingsleger van gedachten,
gedesintegreerd, en liefst moet dat maar
zo blijven. Hij leeft als een opgejaagd
dier, naakt, hij huist in de graven.
Het evangelie vertelt dat Jezus hem
heeft bezocht, de man ging als een
razende te keer, angstig dat iemand
hem te na zou komen. Jezus vroeg
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hem naar zijn naam, maar die wist hij
zich bij God niet meer te herinneren.
Zijn joodse naam althans, als zoon
van Abraham, Isaak en Jakob, de naam
die zijn moeder hem ooit gaf toen,
acht dagen oud, hij werd besneden.
Ze noemen me legioen of zwerm sprinkhanen, natuurverschijnsel, vloedgolf,
tsunami, ik ben een mens teveel.
Minder! Minder! Hoe heet je, vroeg
Jezus. Hij noemt zichzelf Legioen.
Met groot gezag treedt Jezus op. De
demonen sidderen en beven. Zij weten
dat hun lot beslist is, het geding
beslecht. De volmacht van de Allerhoogste treedt vijandig gebied binnen,
roept mensen vrij, eist hen op, breekt
graven open. Vrijheid wordt aangezegd,
de steen van het graf weggerold.
Tegelijk maakt het verhaal duidelijk
hoe dit land van de Gerasenen in
elkaar steekt. Uiteindelijk is niemand
er gelukkig mee dat deze man tot
zichzelf is gekomen en dus een ander
mens is geworden, gekleed en bij zijn
volle verstand.
Het verlies van die dubbelzinnige
zwijnen wordt betreurd. Er is kapitaal
vernietigd. Men, de mensen uit de
stad en de dorpen rondom, en masse,
men vraagt Jezus maar liever weg te
gaan om verder bedrijfsrisico te voorkomen. Of in een breder perspectief:
het herstel van de waardigheid van
deze mens is natuurlijk prachtig, dat
vinden we echt, het is heel mooi wat
u doet, maar u begrijpt, er mag geen
aanzuigende werking van uitgaan.
Zij dringen eropaan dat Jezus zo
langzamerhand weer vertrekt.
Verontrustend dat Jezus dát gebed
verhoort. Hij gaat.
De clou die het meest te denken geeft,
moet dan nog komen. De man, die
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jood daar in de verstrooiing, vraagt
erom bij Jezus te mogen blijven.
Maar zíjn gebed wordt níet verhoord!
Nog even en het schip vaart weer af
naar het beloofde land. Hij zou zomaar
mee terug kunnen, vrijwillig uitgezet,
maar dat - die uitzetting - neemt Jezus
van hem over.
Hijzelf moet hier blijven. Anderen
heeft Jezus genodigd: ‘Volg mij’, en
ze gingen hem achterna. Maar deze
mens moet op eigen kracht leven, zijn
eigen koers bepalen. Hij is genezen,
mens uit één stuk geworden, als in:
‘Hoor Israël, de Heer uw God is één.’
Dat zal hij zich niet meer laten
afnemen in het land der Gerasenen.

Vrijheid is de moeilijkste gave, je deinst
ervoor terug. Maar Jezus wees de man
zijn vrijheid aan ín zijn Geraseense
huis, tussen déze mensen in het land
van de overkant.
In de stad verkondigde hij al wat
Jezus hem gedaan had. Alsof deze
hele bevolking van de landstreek der
Gerasenen dat nog niet wist!
Hadden ze zojuist Jezus opgelucht
uitgezwaaid, afgezworen, geëxcommuniceerd, komt daar opnieuw iemand
de stad door en roept: Het graf dat
mij omvatte, is leeg. Ik ben uit de
doden opgewekt!
Klaas Touwen,
Predikant Protestantse Gemeente Deil
en Enspijk
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Van advent naar advent
met het Evangelisch-Luthers Dagboek
Rond Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, heeft vrijwel elke
lutheraan weer een schat in handen. In de vorm van het Dagboek. Voor dagelijks
gebruik naast het lezen van de Bijbel, als toelichting op het rooster, met inspirerende
meditaties, met (interactief)gebeden voor gebruik naar keuze. Als dagelijkse leidraad
voor luthers en ander kerkelijk gebruik, van advent naar advent.

M

eer? Zeker. Een uitgebreid
alfabetisch register van ieder
die ‘iets’ van doen heeft in
het lutherse. Die je zoekt voor informatie of om ergens voor ‘in te zetten’.
Van (oud)predikant tot koster, van
secretaris tot cantor-organist en van
kerkenraadvoorzitter tot synodepresident. Ook stichtingen, vrienden,
bonden, organisaties en hun besturen
zijn erin te vinden. Een groot deel
van de uitgave wordt jaarlijks afgezet
aan Suriname. Dit alles verzameld in
het Dagboek.
Zo vanzelfsprekend als het lijkt dat, vóór
eerste advent, de meeste lutheranen
weer beschikken over hun nieuwe
exemplaar, zo immens is de klus die
hiervoor elk jaar weer wordt geklaard.

Opbouw
Het Dagboek is gebouwd op de gegevens van het luthers dienstrooster.
Met daarnaast natuurlijk het oecumenisch leesrooster. Hoofdredacteur
Praxedis Bouwman is verantwoordelijk
voor vrijwel de gehele samenstelling,
waarbij de themabepaling meestal
plaatsvindt binnen de vergadering
met de opdrachtgever van het Dagboek
(het Nederlands Luthers Genootschap
voor In- en
Uitwendige
zending).
In de editie
2016/17 is
het Revised
Common
Lectionary
weer ingevoerd, dat
door de
meerdere
kerken van
de reformatie
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het boek Tobit of Tobias (heel wat
jongens werden zo genoemd) en
schilderde ze. Ook al golden ze voor
de lutherse bijbels ook als ‘tweederangs’, ze verdwenen daaruit niet.
Want Luther zei dat ze nützlich und
gut zu lesen zijn.”

Praxedis Bouwman
is samengesteld. Dit leesrooster wordt
wijdverspreid gebruikt over de Engelstalige wereld. En komt voort uit de
samenwerking tussen de roomskatholieke bisschoppenconferenties
in Canada en de Verenigde Staten.
En uit de traditioneel liturgisch sterke
Engelstalige protestantse kerken zoals
de lutherse, anglicaanse/episcopale,
presbyteriaanse en methodische.

Apocriefe boeken
Met de samenstelling van het huidige
Dagboek (2017/2018) was iets bijzonders aan de hand: voor de dagelijkse
meditaties wordt gelezen uit de apocriefe boeken. Dat is eigenlijk typisch
luthers, schreef Joop Boendermaker
daarbij: “Beter dan apocrief (verborgen)
is deuterocanoniek, boeken van de
tweede categorie en destijds na veel
discussie niet opgenomen in de ‘canon’,
de boeken van de eigenlijke Bijbel.
Zo gold bij de lutherse traditie en ook
voor de Statenvertalers (17e eeuw), die
de boeken dan ook opnamen achter
de ‘eigenlijke’ Bijbelboeken. Rembrandt
leende er verhalen uit zoals ‘Susannah
in het bad’ (begluurd door lieden) en
september 2018

Voor het huidige Dagboek trok
Bouwman dus de stoute schoenen aan
door, in overleg met Pieter Oussoren,
een aantal deuterocanonieke lezingen
uit te zoeken. Eerst de oudtestamentische
- ze staan verspreid in dit Dagboek
met de gebruikelijke meditaties -, dan
volgen de nieuwtestamentische in de
komende editie (2018/19).

Meditaties, aanwijzingen en
verwonderingen
De meditaties in het Dagboek komen
van veel scribenten. Ze stemmen tot
nadenken, gebruiken, verwerpen
(ook) en delen. Zo zijn er dit jaar veel
bijdragen van de zuiderburen. Bouwman: “Belgische theologen dragen
inmiddels graag bij aan het Evangelisch-Luthers Dagboek en we zullen
die contacten verdiepen.”
Wie straks het nieuwe Dagboek weer
in handen heeft, doorbladert het wellicht met een andere blik. Want het
omvat een scala aan betekenisvolle,
bijbelse, kerkelijke en (dagelijks)
liturgische informatie. Om binnen
handbereik te hebben. Toegankelijk
en, zonodig, om eens van (luthers)
repliek te kunnen dienen. Ook veel
niet-lutheranen vinden hun weg in
het Dagboek; gastpredikanten, leken
en gemeenteleden gebruiken het als
leidraad of laten zich verrassen door
een liturgisch ‘verschilletje’. Zeker,
zonder het grote alfabetische register
elkkwartaal

zou menig lutherse werker een veelvoud van zijn kostbare (vrijwillige)
tijd kwijt zijn aan zoek en vind-werk.
Maar waar de dominee op zondag
heenzendt met ‘de Heer zegene u en

behoede u’, kan de nieuwe week gerust
worden vervolgd met meditaties, aanen verwijzingen uit het Dagboek; voor
verder kijken, verwonderen en denken.
Het Evangelisch-Luthers dagboek

Het bijhouden van wisselende naam- en adresgegevens
en functies is een enorme klus. De redactie van het
Dagboek doet er alles aan die zo nauwkeurig mogelijk
te verwerken en weer te geven. Voor wijzigingen en/of
aanvullingen wordt ook wat van u, als gebruiker,
verwacht. Namelijk: geef ze op tijd door: uiterlijk
vóór 15 oktober, aan mw G. van der Heuvel, e-mail
els@protestantsekerk.nl.
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2018/2019 verschijnt rond Eeuwigheidszondag en gaat meteen op eerste
advent in ‘werking’.
Alma Evenhuis

Het Dagboek is een uitgave van de stichting Lutherse
Uitgeverij en Boekhandel (SLUB) in opdracht van het
Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige
Zending. Het verschijnt elk jaar in de week vóór eerste
advent. Redactie: Praxedis Bouwman,
praxedisbouwman@praxedisproducties.nl.
Druk: Drukkerij Modern (Bennekom).
Bestellen (voor gemeenten en particulieren): SLUB,
tel. (070) 364 80 94, e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl.

september 2018
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woord&visie
Anti-tijd … zegen-tijd
De zomer houdt nog even aan maar
het dagelijks ritme van werk en leven
heeft de meesten van ons weer ingehaald. Wellicht hebben wij de afgelopen
weken ervaringen opgedaan met andere
omgevingen, mensen, gewoontes,
eten en dagindelingen.
Deze zomer was ik enkele weken in
de VS en logeerde bij vrienden in een
rooms-katholieke pastorie en een
Oekraïens klooster waar een Slavischorthodoxe liturgie wordt gevierd. Ook
dat is een vrucht van de oecumene:
mensen die elkaar ontmoeten in hun
zeer verschillende geloofsfacetten en
die daarbij vrienden worden en elkaar
blijven opzoeken.
Drie aspecten hebben mij aan het denken
gezet, ook over ons eigen kerk-zijn.
Allereerst was dat het besef dat wij
hier bij ons, waar kerk voor velen
intussen iets onbekends of achterhaalds is geworden, juist proberen de
nadruk te leggen op een duidelijk
profiel waarmee we ons van de weinige
andere kerk- en spiritualiteitplekken
onderscheiden. Dat, zo menen wij, moet
breed en liefst professioneel worden
gecommuniceerd; openheid uitstralen,
fris en vrij ogen, traditiebewust zijn
maar niet stoffig; waar mensen zich
thuis kunnen voelen. In dat profiel geldt
vooral dat wij zichtbaar moeten zijn.
Maar wat als, zoals in de VS, op elke
straathoek een bordje prijkt met
schreeuwerige teksten als ‘The One
and Only Church of Christ’ of ‘True
Holiness’ of ‘Salvation Point’? Hoe
profileer je je dan nog als gemeente?
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Door mee te doen aan het geschreeuw
om verloren zielen? En als je dat niet
doet, ben je dan gedoemd te verdwijnen?

meer dan de stilte van het onuitgesproken ‘Kom maar, zoals je bent,
blijf even … want hier is kerk.’

Het tweede dat bij mij bleef hangen
was de ervaring van liturgie als adem
van de tijd: de dagelijkse misvieringen
in de rooms-katholieke parochiekerk
en het klooster, soms met maar enkele
bezoekers. Dat terwijl, ook in de VS,
de meesten zich aan de kerk voorbij

Ten slotte het besef dat kerk-zijn
allereerst is: mensen die geloofsdiscipline opbrengen en zich met elkaar
inzetten voor het blijvend openhouden
van plekken waarin iemand zichzelf
én God kan vinden. Zo herinner ik
me het liturgieblad van de parochie
met daarin wel dertig namen van wie
die week verantwoordelijk was voor
het welkom bij de deur, de bloemen,
de kosterdienst, de koffieverzorging, de
kinderkerk, de taxidienst, de gemeenteBBQ en voor veel meer van die
onmisbare taken.
Kerk, dat zijn vooral de mensen die
de zaak van Christus dragen door de
tijd; verschillend van elkaar, met
uiteenlopende gaven. En terwijl ik daar
in Washington en op Long Island
vakantie vier, besef ik: de kerk thuis
gaat gewoon door, zoals tegelijk
gebeurt op zoveel andere plekken.
Dat lijkt me een gedachte om vast te
houden. Ook als de hete adem van
het gemeentelijk event-management,
die we onszelf vaak aandoen, weer
voelbaar is.
Zo’n plek, het dienen van zo’n kerk,
dat is iets moois; een intieme taak,
een zegentaak, voor predikanten en
voor alle gemeenteleden.

Inzegening dominee Catrien van Opstal
(foto: Sofie Bik)
haasten op weg naar werk of vermaak.
Kerk als een onopgemerkt (?) baken
in de tijd en als teken van een andere
waardering voor momenten van stil
worden. Anti-tijd die niet geëxploiteerd
wordt om te verkopen en kopen;
openheid zonder veel woorden - óók
verstaanbaar voor de verdwaalde
dakloze die ‘s avonds naderbij komt
waar wij voor de pastoriedeur nog
een sigaar staan te roken. “Ook een
sigaar?” “Graag!” Dan volgt niet veel
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Andreas Wöhle
president Evangelisch-Lutherse Synode
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Luthers-Poolse prijs
voor landelijke werkgroep
Tijdens de synode van de lutherse kerk in Polen op zondag 14 oktober zal Johan
Beks de Princess Anna Wazowna Award in ontvangst nemen. Deze prijs is dit jaar
toegekend aan de ‘Landelijke werkgroep kerkelijke contacten Nederland-Polen’.

D

e Landelijke Werkgroep
Gemeentecontacten bestond
uit meerdere werkgroepen,
gevormd door de kerkelijke gemeenten
in Nederland die contact hadden met
een kerkelijke gemeente in Polen. De
werkgroep organiseerde jaarlijks een
Polendag, het magazine Gazeta werd
uitgegeven, en de website bevatte
veel nuttige informatie. Eind 2017 is
besloten te stoppen met de activiteiten.
Dominee Beks was als voorzitter steeds
actief betrokken bij de werkgroep,
evenals secretaris Johan Kunst die met
hem meegaat naar Polen om de prijs
in ontvangst te nemen.

Contact Polen-Nederland
De contacten tussen kerkelijke gemeenten
in Polen en Nederland bestaan al lang,
sinds ver vóór de val van de muur.
Die contacten werden intensiever in
de begintijd van Solidariteit, eind jaren
zeventig/begin jaren tachtig van de
vorige eeuw. De economische situatie
was instabiel en er was veel armoede.
De contacten tussen de Landelijke
Werkgroep en de Poolse kerk werden
begin jaren negentig van de vorige
eeuw geformaliseerd. Hierbij werd
duidelijk aangegeven dat het niet ging
om materiële ondersteuning maar
vooral om het aanwezig zijn op basis
van gelijkwaardigheid.
Ongeveer tien jaar geleden verwaterde
het contact. Nadat de grenzen open
gingen veranderde er veel in Polen; door
de nieuwe vrijheid was de noodzaak
voor contact met een andere kerkelijke
gemeente minder geworden. Wat
bleef waren de persoonlijke contacten.

Wanneer ontstonden de Poolse
kerkdiensten in Nederland?
Johan Beks: “De kerkdiensten zijn
iets van de laatste jaren. De roomskatholieke parochies zijn daarmee
elkkwartaal

Johan Beks (foto: Ingeborg Kriegsman)
begonnen. Ik heb toen voorgesteld
aan de bisschop dat we daar iets mee
moesten gaan doen voor de lutheranen.”
In eerste instantie werd dat opgezet
in Den Haag, maar daar was de kerk
niet altijd beschikbaar. Vanuit de
lutherse gemeente in Utrecht kwam
via Marta Kubala, een gemeentelid
van Poolse origine, het voorstel om
daar te kerken. Utrecht ligt centraal
en de kerkenraad werkte graag mee;
sindsdien wordt een Poolse kerkdienst
gehouden in de Lutherse kerk, op de
laatste zondag van de maand.
“Het is een kleine hechte groep en ze
komen uit alle delen van Nederland.
Ze nemen ook altijd iets mee voor een
gezamenlijke maaltijd”, vertelt Beks.
De diensten worden bekendgemaakt
via internet, onder andere via een eigen
Facebookpagina. Ook op de website
van de lutherse kerk in Polen staan
de buitenlandse diensten aangegeven.
“Sebastiaan ’t Hart, de vaste organist
van de lutherse kerk in Utrecht, begeleidt ook deze kerkdiensten. Hij heeft
zich daarvoor verdiept in de Poolse
liturgie, die uitgebreider is dan de
Nederlandse”, vertelt Beks.
september 2018

En nu is er dan die prijs…
Hij vervolgt: “De prijs is nog maar
kortgeleden ingesteld. Wij zijn de
tweede ontvanger. De eerste prijsuitreiking was tijdens de herdenking
van de Reformatie in Polen. De prijs
ging toen naar de Zweedse kerk omdat
die zich na de Tweede Wereldoorlog
inzette voor de voormalige Duitse
gebieden, toen Pools geworden. Er
was grote chaos. Alles wat protestant
was, werd behandeld als Duits. Zweden
was neutraal tijdens de oorlog; zo kon
de Zweedse kerk goed werk verrichten.
Ook nu is er nog sterk contact tussen
de Poolse en de Zweedse kerk.”

En wat was deze keer de reden?
“De Poolse kerk heeft gekeken naar
de oecumenische instelling van de
landelijke werkgroep, een open
instelling waarin met meerdere kerken
werd samengewerkt. De prijs wordt
dus voornamelijk gegeven vanwege
de jarenlange steun aan de kerk,
vanuit oecumenisch oogpunt met
een open blik naar de wereld.”
Ingeborg Kriegsman
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ELG Groningen ontvangt Andreas Wöhle
Op zondag 29 juli mocht de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen dominee
Andreas Wöhle, in zijn rondreis als president van de Evangelisch-Lutherse Synode
langs de gemeenten in het land, als gastpredikant ontvangen. Dit was een prettige
manier voor ons, lutherse noorderlingen, om tijdens viering en nagesprek nader
kennis te maken met ‘onze’ president.

D

ie zondag was het ook meteen
full house in onze kerk want het
was niet alleen een regiodienst
die we regelmatig samen met de lutherse
gemeenten van Veendam/Wildervank,
Stadskanaal en Winschoten/Pekela
vieren, ook ging nog de ‘Kleine Oecumene’ in de stad Groningen bij ons ter
kerke (doopsgezinden, remonstranten
en leden van de EBG). Met hen vieren
wij gezamenlijk, tijdens de zomerperiode,
elkaars traditie in elkaars kerken. De
Lutherse Kerk aan de Haddingestraat
was dus op de negende zondag na
Trinitatis goed gevuld met mensen
uit die verschillende geloofstradities
en uit luthers Stad en Ommeland.

Het Schnitger-orgel

Temperantia
Andreas Wöhle ging voor, samen met
onze eigen predikante, Maren Overbosch. Onze cantor-organist, Tymen
Jan Bronda, begeleidde op onze twee
prachtige orgels, het onlangs gereconstrueerde Schnitger-orgel uit de
tijd van Bach en het romantische Van
Oeckelen-orgel. Het thema van de dienst,
die de vertrouwde lutherse liturgie
volgde, was de deugd Temperantia
- matigheid, passendheid.
Het zomerprogramma van een aantal
samenwerkende Groningse kerken
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omvat namelijk steeds een serie doordeweekse lezingen en bijeenkomsten,
dit jaar verdeeld over de zeven kardinale deugden. Deze week was de deugd
van de Matigheid aan de beurt.

Matigheid als geloofsuitspraak
Na de lezing uit het Eerste Testament
zongen we de canon Het woord dat
ik jou geef (NLB 334). Dat bracht aan
het licht dat ons plan om weer regelmatig gemeentezang te gaan oefenen
aan de hand van minder vaak gezongen
liederen niet overbodig is. In zijn
verkondiging legde dominee Wöhle
een verrassend accent. Matiging niet
(zoals vaak) als moraliserend voorschrift van ‘je mag niet‘ of ‘houd je
een beetje in’, maar matiging als
passende reactie op de mateloze liefde
van de Eeuwige, het vertrouwen in
een mateloze God. Matiging als de
concentratie op waar het mens-zijn
ten diepste over gaat. En dan blijkt
- zoals in het verhaal over de vijf
broden en de twee vissen - de honger
van velen naar brood, naar woorden
van leven, niet weg te hoeven worden
georganiseerd; er blijkt genoeg te zijn.
Vertaald naar onze eigen tijd: ‘Wir
schaffen das’, niet als feitelijke constatering, maar als geloofsuitspraak.
Mateloosheid die ook in ons eigen
leven kan groeien, wanneer we bijvoorbeeld ophouden onmatig CO2 uit
te stoten, maar juist de menselijke
maat weten te vinden, die ruimte
maakt voor wat er echt nodig is.

Hoe staat de kerk in de
klimaatdiscussie?
Na de dienst ontmoetten we elkaar
met koffie en thee in de fris geboende
Lutherzaal, onze nevenruimte
gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Daar ontstond een
levendig gesprek naar aanleiding van
een vraag van een van de oudste
gemeenteleden - maar met een zeer
september 2018

Fris geboende Lutherzaal
bijdetijdse geest - aan dominee Wöhle
over de, volgens dit gemeentelid, wat
onzichtbare rol van de kerk in de
klimaatdiscussie. De gevolgen van
het onmatige reizen, consumeren van
deze tijd - in schril contrast met het
leven van zijn jeugd - baarde hem
zorgen. Het gemeentelid herinnerde
zich nog goed de tijd van de kanselbrieven. Werd het niet eens tijd voor
zo’n kanselbrief van de kerken over
dit urgente probleem? Zou dominee
Wöhle zijn positie als president hiervoor kunnen aanwenden? Maar volgens
dominee Wöhle moest het probleem
toch, zoals het past bij de organisatievorm van onze kerk, eerder en eerst
‘van onderaf’ worden aangepakt. Met
initiatieven in en door gemeenten
zelf zoals Fairtrade koffie en thee,
spaarlampen, zonnepanelen, betere
isolatie. Zonder zélf het goede voorbeeld op de werkvloer te geven, verliest
zo’n algemene oproep zijn zeggingskracht. Iets dat we zeker oppakken in
een volgende vergadering van de
kerkenraad.
Het was al met al, op een zeer zonnige
en warme zondag, een goede dienst
en een inspirerende ontmoeting.
Reinout Stigter
Voorzitter kerkenraad ELG Groningen
elkkwartaal

Lutherse hoogleraar Sabine Hiebsch
geïnaugureerd in Kampen
‘Reformator Luther is vooral ook (zoekende) gelovige en theoloog’
Op een snikhete junimiddag was het een drukte van belang op het plein voor de
Bovenkerk in de Kampense binnenstad, waar lutheranen en andersgezinden zich
opmaakten voor een bijzondere bijeenkomst. In de kerk was het koel, klonk een
Bachfuga op het orgel en waren er wederzijdse vrolijke begroetingen.

D

ie middag aanvaardde professor dr. Sabine Hiebsch
het ambt van bijzonder hoogleraar op de KooimanBoendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis
van het (Nederlandse) Lutheranisme aan de Theologische
Universiteit Kampen.
Een nieuwe leerstoel voor deze universiteit, want gericht
op Luther en het lutheranisme in Nederland. Bijzonder
bovendien, want zij werd daarmee de eerste vrouwelijke
hoogleraar én eerste vrouw van niet-vrijgemaakt gereformeerde snit aan deze universiteit. Een feit, waaraan de
vice-rector dr. A. de Bruijne in zijn openingswoord met
plezier refereerde. Sabine Hiebsch aanvaardde dit ambt
met het uitspreken van haar inaugurele rede Luther en
Nederland: verleden-heden-toekomst.

opgelegd door koning of vorst; in Nederland waren het de
steden die het lutheranisme introduceerden. In de Tachtigjarige Oorlog werd de gereformeerde leer de enige toegestane
religie; pas vanaf 1633 konden lutheranen hun eigen kerken
bouwen, als eerste in Amsterdam.

Luthers gedachtegoed in breed, oecumenisch perspectief
De naam van de nieuwe leerstoel is tegelijk een programma.
De leerstoel, vernoemd naar de twee gerenommeerde
Lutheronderzoekers prof. dr. W.J. Kooiman en prof. dr. J.P.
Boendermaker, is gezichtsbepalend voor het Nederlandse
onderzoek naar Luther en de geschiedenis van de Nederlandse lutherse traditie. Kooiman leerde zijn studenten
luisteren naar Luther als historische figuur en tegelijk
als theoloog die in zijn uitspraken de historische afstand
verrassend kon doen vergeten. Boendermaker bouwde de
benadering van Luther die hij als student bij Kooiman had
geleerd, verder uit: in zijn colleges kwamen lezen en
bestuderen op de eerste plaats, alleen afgewisseld met korte
hoorcolleges ter verduidelijking van de context. Zo verwijst
Sabine Hiebsch naar het begin van haar biografische
verbinding met Joop Boendermaker.
Het vernoemen van de bijzondere leerstoel naar Kooiman
en Boendermaker is geïnspireerd door de academische en
persoonlijke interesse in Luthers theologie waarin bronteksten
centraal staan, aandacht is voor liturgiek en kerkelijke
praktijk, en Luthers gedachtegoed voor een breed publiek - ook
in oecumenisch perspectief - toegankelijk wordt gemaakt.

Leeropdracht
Haar leeropdracht omvat onderzoek, onderwijs, geschiedenis
van de Nederlandse lutheranen en de relatie tot de wereldwijde Lutherse Wereld Federatie. Zo trok zij langs het
lutheranisme zoals dat begon in de lage landen, met een
accent op het ontwikkelingsverschil in Duitsland en de
Scandinavische landen waarin het ‘nieuwe geloof’ werd
elkkwartaal

(foto’s Lyanne de Haan-Wilts)
Ze vervolgt haar oratie door erop te wijzen hoe het lutheranisme zich verhoudt tot andere religieuze minderheden.
Het internationale perspectief, en dan met name ook de
ontwikkelingen in het Scandinavische, noemt zij tot nu
toe onderbelicht gebleven. Maar het naar voren brengen
van lutherse standpunten vraagt ook enige behoedzaamheid;
wel of te veel kan irritatie opwekken, niet of te weinig
benoemen maakt de lutherse traditie onzichtbaar.

Contextueel en dynamisch
De lutherse en gereformeerde traditie moeten met elkaar
in gesprek blijven in uitdaging en inspiratie. Ook daarom
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elk van zijn geschriften ontstond in een concrete context.
Onmisbaar voor interpretatie. En kenmerkend in zijn
theologie is de dynamiek ervan.
Ook voor de toekomst is het nodig dat we kennis van die
theologie en de Nederlands lutherse geschiedenis niet
opsluiten in de lutherse gemeenschap en Protestantse Kerk
- ze horen thuis op de religieuze, culturele kaart van Nederland.

verheugt ze zich op de verdere samenwerking met de
nieuwe generatie theologische studenten in Kampen. Met
hen zal ze veel teksten van Luther lezen en bespreken, want
gedegen kennis van Luther is van onschatbare waarde.
Via onderzoek naar de rijke lutherse religieuze en materiële
cultuur maakt ze een vertaalslag naar een breed publiek
met publicaties en lezingen. Sabine Hiebsch benadrukt
Luther niet alleen als de historische Reformator maar ziet
hem ook en vooral als de (zoekende) gelovige en theoloog
die hij bleef. Ze noemt Luther een contextueel theoloog;

Tot slot werd Hiebsch’ nieuwste boek Luther voor Leken
gepresenteerd. Conny Boendermaker, ‘dochter van’ en
bestuurslid van de Kooiman-Boendermaker-Stichting,
ontving het eerste exemplaar. Terwijl de zon door de kerkramen straalde, schreed het cortège heen onder machtige
orgelklank met: Von Gott will ich nichts lassen. (J.S.Bach)

Alma Evenhuis
Muzikale medewerking: cantorij TU Kampen, o.l.v. Sander
van den Houten; orgel: Pieter van Dijk
De volledige inauguratierede is te lezen op:
www.tukampen.nl/kalender/inauguratie-sabine-hiebsch

Afscheid Trinette Verhoeven

M

et de benoeming tot classispredikant komt voor dominee
Trinette een einde aan haar
predikantschap in Den Haag. Bijna 25
jaar werkte zij in de Lutherse gemeente
in die stad, waarvan de laatste zeven
jaar tevens als predikant van de Lukaskerk, een protestantse wijkgemeente.
Haar werk heeft deze twee gemeenten
nader tot elkaar gebracht, en hoewel
er nog heel wat op Trinettes verlanglijstje staat om tot verdere samenwerking te komen, is er bij haar afscheid
al ruim geoogst en gevierd.
De afscheidsdienst moest vooral feestelijk worden en de veelkleurigheid van
de beide gemeenten tot uitdrukking
brengen. En dat heeft ze geweten. Op
zondag 26 augustus kwamen ongeveer
275 mensen naar de gezamenlijke
dienst aan de Lutherse Burgwal. Niet
alleen uit de eigen gemeenten, maar ook
uit vele andere kerken en geledingen
in Den Haag. Voor Trinette is gemeenschapsvorming een pijler om geloof
in de praktijk te brengen. En daarbij
de ‘eigen’ gemeenschap steeds weer
10

inbeddend in die grotere gemeenschap
van kerken die dienstbaar is aan de
samenleving.
In haar afscheidspreek rond de gelijkenis van de zaaier benadrukte ze dat
als je berekenend te werk gaat er altijd
wel mitsen en maren zijn en je uiteindelijk tot niets komt. Dankzij haar
onverwoestbare drive om gewoon te
blijven zaaien is er iets van de grond
gekomen dat nog moeilijk weer onder
de aarde te stoppen is.
Hoewel het voor haar beide gemeenten
flink slikken is dat ze een nieuwe weg
inslaat, hebben ze samen een geweldig
afscheid voor haar georganiseerd.
Niet alleen de receptie, ook de dienst
zelf werd in gezamenlijkheid voorbereid.
Het thema ‘Zoek de wijsheid’ drukt de
zoektocht uit naar elkaar en de opdracht
die we samen hebben. Dat is niet altijd
even gemakkelijk, wanneer ondanks alle
goede samenwerking er ook verschillen
zijn die lastig te overbruggen lijken.
Trinettes werk is nog niet af, maar
met haar vertrek geeft ze de gemeenten
de opdracht en verantwoordelijkheid
september 2018

Trinette Verhoeven in gesprek met
gemeenteleden (foto’s: Martin de Zeeuw)
mee om het werk voort te zetten,
elkaar niet uit het oog te verliezen,
en samen de presentie van de kerk in
de binnenstad van Den Haag vorm te
blijven geven.
Rien Sprong
elkkwartaal

Met vreugde geven wij kennis …
Dit was vaak de aanhef van een geboortekaartje. Voor de Evangelisch-Lutherse
gemeente in Gouda kan dit weer gebruikt worden: wij geven kennis van twee
heugelijke feiten.

H

abet Dominam ofwel: we hebben weer een predikant.
Deze kleine gemeente was jarenlang vacant. Dat
betekent dat de gemeente geen herder had en dat
veel schapen wegliepen. Wel is er elke veertien dagen een
gastpredikant. Die gaat voor en is daarna weer weg en
laat de gemeente weer over aan een kleine kerkenraad.
Het zou mogelijk moeten zijn dat voor 0,1 FTE een predikant wordt aangesteld: dat is twee dagen per maand en is
voor ons voldoende. Het gaat tegen de regels van de
Protestantse Kerk in, maar nood breekt wet. Dan moeten
de regels voor een kleine en nog zelfstandige gemeente
maar aangepast worden.
Onze consulent, Catrien van Opstal, stemde hiermee in en
is op 2 september in een ontroerende avondmaalsdienst
geïntroduceerd in Luthers Gouda. De president van de
Lutherse synode, dr. Andreas Wöhle, vroeg haar én de
gemeente om haar ambt in deze Goudse gemeente te
vervullen: Ja en Amen.
Dominee Van Opstal nam daarna de dienst over in de
avondmaalsviering. Veel vertegenwoordigers van de
Goudse protestantse wijkgemeenten en van omliggende
lutherse gemeenten waren hiervan getuige.
De restauratie van het kerkgebouw is bijna voltooid:
het tweede heugelijke feit.
Na 70 jaar, sinds de vorige restauratie, vielen er stenen uit
de muur en stond het torentje met de zwaan te wankelen
en dreigde de zwaan het luchtruim te kiezen. Inmiddels

Dominee Catrien van Opstal (foto: Sophie Bik)
staat de zwaan met nieuwe gouden veren weer stevig op
zijn poten en kan de bliksem weerstaan. Ook de luidklok is
opgepoetst en zal het ’Onze Vader’ over de stad verkondigen.
Midden in de vorige eeuw verordonneerde monumentenzorg
een bepaalde baksteensoort. Deze bleek in de loop der
jaren poreus te zijn en gaf veel vorstschade, zowel binnen
als buiten het gebouw. Aangezien deze steensoort niet meer
verkrijgbaar is, heeft een steenbakkerij deze steen opnieuw
in een kleine hoeveelheid voor ons gefabriceerd waarmee
de muren hersteld zijn en het gebouw uit 1500 er voorlopig
weer tegen kan. Een tegenvaller was dat de elektrische
voorziening volledig verouderd bleek te zijn. Deze is
inmiddels volgens de huidige voorschriften gerenoveerd.
Een kleine gemeente als Gouda kan deze renovatie/restauratie
niet zelfstandig financieel dragen. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en verschillende subsidiegevers zijn
bijgesprongen. Om onze dankbaarheid te tonen hebben
wij hen ook voor deze dienst uitgenodigd.
Een aantal kleinigheden zal de restauratie binnenkort
afronden.

Het Lutherse kerkgebouw in Gouda (foto: Sophie Bik)
elkkwartaal

William Bik, ELG Gouda
september 2018
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(foto: Martin de Zeeuw)

Trinette Verhoeven: lutherse
classispredikant van de classis Utrecht
‘Om het Woord door te geven zijn stenen én mensen nodig’
In het regionaal verband van kerkelijke gemeenten, de classis, heeft de Protestantse
Kerk er sinds kort een nieuwe functie bij: de classispredikant. Deze predikant beweegt
in de bestuurlijke tussenlaag, tussen het grondvlak van gemeenten en de hoogste
bestuurslaag van de landelijke synode. Kern van de functie is geestelijk leiderschap.
De classis Utrecht zocht actief naar een vrouwelijke kandidaat en vond haar.

T

rinette Verhoeven, per 1 september benoemd tot
classispredikant van de regio Utrecht, was vele jaren
als predikant verbonden aan de ELG Den Haag. Ze
combineerde dat met het predikantschap van de Lukaskerkgemeente, waar ze vooral het diaconale werk als verrijkend
heeft ervaren. Van 2013 tot 2017 was ze president van de
Evangelisch-Lutherse Synode.

Heel weinig vrouwen solliciteerden op de functie
van classispredikant. Uiteindelijk zijn er van de elf
plekken twee ingevuld door vrouwen, waarvan jij er
één bent. Waarom solliciteerde je op deze functie
Ik hád aanvankelijk helemaal niet gesolliciteerd. Er waren
mensen die het echt iets voor mij vonden. Ze wisten dat ik
lol had gehad in het presidentschap van de lutherse synode
en zeiden dat het helemaal in die lijn zou liggen. Maar ik
hecht me aan mensen, ben ook heel erg gehecht aan Den
Haag. Ik was echt van plan om hier oud te worden.
Eind april bleek de vacature voor de classis Utrecht nog
niet vervuld te zijn en kreeg ik een mail of ik wilde
solliciteren. Daarna ging het snel. Ik was de laatste die
benoemd werd.

Wat trekt je aan in de functie? Het was aanvankelijk
een functie die leek op wat wij in de lutherse kerk
12

kenden als ‘pastor pastorum’, de pastor die pastores
begeleidt. De classispredikant begeleidt daarnaast
ook de gemeente. Het lijkt nu wat meer opgeschoven
te zijn naar een bestuursfunctie ...
Dat willen ze niet hoor, dat is niet de bedoeling. Ook in de
gesprekken heeft de sollicitatiecommissie steeds benadrukt
dat het om geestelijk leiderschap gaat, om enthousiasmeren,
om voorgaan. Wat me nu al aan vragen bereikt is ook in
die lijn: gemeenteleden in een kerk die zoveel honderd
jaar bestaat, willen over de toekomst praten en vragen of
ik met hen daarover in gesprek wil gaan. Er is een club
collega’s die graag bij elkaar wil komen en mij vraagt om
het met hen eens op een andere, positieve manier over de
kerk te hebben, als tegenwicht voor al het gepraat over
een krimpende kerk.

Het is een functie die nog niet zo duidelijk is
ingevuld. Dat wordt voor een groot deel aan de
mensen die het werk gaan doen overgelaten.
Wat zijn jóuw ideeën?
Ik geloof heel erg in de kerk. Ik geloof dat het goed is dat
er een kerk is en een kerkelijke gemeenschap, dat er stenen
en mensen nodig zijn om het Woord door te geven.
Ik heb bij mijn sollicitatie een onderzoek aangehaald
waarin wordt gezegd dat je aan de ene kant moet inzetten
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op ‘kathedralen’, de grote gebouwen die uitstraling hebben
naar buiten en die in een bepaalde traditie staan of die
bijvoorbeeld opvallend in het centrum van een dorp staan.
En voor de rest moet je je richten op gemeenschappen,
mensen die elkaar kennen. Dat kan op allerlei lossere
manieren: als het kerkgebouw niet meer te betalen is,
probeer dan wel kerkgemeenschap te blijven. Ga desnoods
kerken in de plaatselijke sporthal, maar ga ook met elkaar
eten; eten verbindt enorm. Werk naar huisgemeenten toe.
Durf dat ook. Probeer niet krampachtig zo’n gebouw open
te houden want daar verspil je heel veel energie mee.
Maar sluit je ook niet automatisch aan bij een gemeente in
de buurt, want ook daarmee verlies je mensen. Het begeleiden van dit soort processen, daar wil ik wel op inzetten.
Ik denk dat ik in zo’n bovenregionale functie kan bijdragen
aan het verbinden van alle initiatieven die een gemeente
opbouwen en inspireren; het is niet goed dat iedereen
steeds zelf het wiel uitvindt. Je moet als gemeente ook
niet álles willen doen. Kijk waar je kracht ligt en durf dan
ook te kiezen.

Heeft ook jouw huidige werk als luthers predikant in
Den Haag, gecombineerd met het predikantschap
in de Lukaskerk-gemeente, je deze inzichten
opgeleverd?
Ik heb destijds die combinatie niet gemaakt vanwege gebrek
aan werk binnen de lutherse gemeente maar omdat we in
Den Haag serieus werk wilden maken van clustervorming,
waarin samengewerkt wordt binnen de Protestantse Kerk.
Wat ik dus in Den Haag al doe, wil ik nu als classispredikant
in de classis Utrecht gaan doen. En eigenlijk zie ik het nog
wel breder. Ook in de samenwerking met de andere classispredikanten zouden we moeten streven naar het verbinden
van al die verschillende initiatieven die gemeenschaps
vormend kunnen zijn.

Wat maakte dat je uiteindelijk ‘ja’ zei tegen de
functie van classispredikant?
Ik wil graag gemeenten die als eilandjes, helemaal in hun
eentje, overleven uit hun isolement trekken - ze uit hun
overlevingsstand halen. Ik koos uiteindelijk voor het
bovenplaatselijke werk omdat ik een visie heb en omdat ik
bij de mensen wil zijn die daaraan wérken.
De kerk overleeft niet als iedere gemeente individueel
functioneert. Ik geloof in grotere verbanden en in samenwerking. Ik hoop in te zetten op ringen (de samenwerking
van groepen gemeenten binnen de regio –MvdH) en op
ontmoeting in regionaal verband. Ik denk dat daar mogelijkheden liggen die nog niet zijn benut. Maar we moeten
blijvend oppassen dat we niet in het bestuurlijke verzanden.

Zijn er dingen uit het ‘gewone’ gemeentewerk die
je gaat missen?
O ja! De kinderen, het kinderverhaal elke zondag. Ik heb
altijd boekjes gemaakt en ik heb er net weer eentje af
over het Avondmaal: Samen vieren. We geven het uit in
eigen beheer.
Ik ga sowieso de mensen hier missen. In de lutherse
gemeente ben ik bij vier generaties betrokken geweest.
En in de Lukaskerk hadden we asielzoekers en was ik
Arabisch aan het leren om mensen beter te kunnen verelkkwartaal

staan. Het afscheid van ‘de nieuwe vrienden’ bestond uit
een hele grote Syrische maaltijd. Dat was heel mooi.
In de Lukaskerk, in de Schilderswijk, heeft met name het
diaconale werk me verrijkt: de voedselbank, het present
zijn in de buurt. Ik leerde ook veel moslims kennen en
werkte met hen samen.

Heeft het je visie op kerk en samenleving veranderd?
Ik heb in de Lukaskerk geleerd om veel traditionele woorden
los te laten en daar nieuwe woorden voor te zoeken en te
vinden. Dat vinden lutheranen niet zo nodig. Maar ik hoop
dat ik ook verstaanbaar ben gebleven in de lutherse kerk.
Want ik heb tenslotte ook wel geleerd om van die oude
woorden míjn woorden te maken. In die zin is het springen
tussen die twee werk- en taalvelden mij wel eigen geworden.
Ik ben natuurlijk geboren en getogen binnen het lutheranisme maar heb me altijd als een vis in het water gevoeld
binnen verschillende milieus: in de jaren negentig had de
Gereformeerde Bond problemen met de komst van lutheranen.
Toen hadden we een gespreksgroep, waaraan ik deelnam
en waar ik me altijd prettig heb gevoeld.

Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische
Theologie en Genderstudies aan de PThU, sprak
haar verbazing uit over het beperkte aantal
vrouwen dat nu classispredikant is geworden.
Ze ziet daarin een gemiste kans om beleidsmatig
iets in de kerk te veranderen. Hoe zie jij dat?
Ik kan niet de hele Protestantse Kerk veranderen. Laat
ik zeggen dat het beter was geweest als er vier vrouwen
waren benoemd. Want er zijn natuurlijk vrouwen die de
functie van classispredikant prima aankunnen. Maar ik
ben bang dat veel vrouwen zo’n fulltime baan niet willen.

Als classispredikant zal je moeten omgaan met een
breed kerkelijk veld, van orthodox tot vrijzinnig.
Ja, zeker. En er zal aan die breedte recht gedaan moeten
worden. Die ‘kathedrale kerken’, waarover ik het eerder
had, zullen wat mij betreft ook verschillend van kleur
moeten zijn.

Op landelijk niveau wordt beleid gemaakt en in
de gemeenten is ook van alles gaande. Voel jij je
eraan gehouden om het beleid dat landelijk wordt
uitgezet via jou te laten doorsijpelen naar het
plaatselijke werk in de gemeente?
Het moet een heen en weer zijn. Het landelijk bestuur van
de kerk mag, als het om beleid gaat, loyaliteit van me
verwachten maar contextualiteit is óók een ding. En we
zullen het, als dat botst, wel aangaan. Daar ben ik niet
bang voor.

Wat hoop je over vijf jaar bereikt te hebben?
Ik hoop dat de ringen zullen functioneren, dat collega’s
elkaar daarin vinden. Ik hoop dat gemeenten elkaar dan
gevonden hebben, ook in oecumenisch verband, en dat
gemeenten die het niet meer redden het gevoel krijgen dat
ze het tóch redden, maar op een andere manier.
Martje van der Heijden
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Dick Troost speelt door
Vijftig jaar cantor-organist
Dick Troost viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum als cantor-organist van de evangelischlutherse gemeente in Ede. Dat jubileum was al in december 2017, maar dit jaar bestaat
het kerkgebouw honderd jaar. Zo worden twee jubilea gecombineerd en gevierd.

E

r zijn waarschijnlijk weinig
mensen die vijftig jaar met
plezier werken. Sommigen zijn
blij wanneer de pensioendatum nadert
en ze kunnen stoppen. Vijftig jaar
hetzelfde werk doen komt weinig voor.
Binnen de Protestantse Kerk is een
dergelijk jubileum ook zo bijzonder
dat daarvoor geen regeling is opgenomen in het dienstboek.

Elke dag muziek verveelt nooit
Dick Troost denkt niet aan stoppen.
Hij zit nog vol nieuwe ideeën en
iedere week is voor hem een nieuwe
uitdaging. Als zeventienjarige bespeelde
hij voor de eerste keer het orgel van
de kerk in Ede. En nu, na vijftig jaar,
doet hij dat nog steeds met evenveel
plezier. Zijn werk is afwisselend; hij
heeft helemaal niet het gevoel dat hij
al zo lang bezig is. In iedere eredienst
gebeurt zoveel: de voorspelen bij de
liederen die worden gezongen en de
begeleiding daarvan, de improvisatie
op liederen, het literatuurspel voor en
tijdens de dienst. Dat vraagt om goede
voorbereiding. Hij is iedere dag bezig
met muziek en dat verveelt nooit.

Orgel en gemeente is samen
werken aan harmonie

Dick Troost bij de deur van ‘zijn kerk’ (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Improviseren gaat hem goed af, dat
doet hij wekelijks als de gemeente de
kerk verlaat na de zegen. “Improviseren
is niet voor iedereen weggelegd. Soms
weet je wel een beetje welke kant je
uitgaat en zelfs een foutje tijdens het
spelen kan weer resulteren in een nieuwe
variatie. En dat weet dan niemand”,
aldus een lachende Dick Troost.
Het samenspel met mensen is voor hem
heel belangrijk. Niet alleen tijdens de
eredienst maar ook bij de repetities
met de cantorij. Wekelijks, vanaf de
zomervakantie tot Pinksteren, waarbij
eens in de drie weken wordt meegewerkt
aan de eredienst. De toonzetting bij
de gezongen liederen is vaak van zijn
elkkwartaal

hand, toegespitst op de stemmen en
de zangkwaliteit van de cantorij. Zo
maakt hij steeds passende muziek die
fraai klinkt en wordt gewaardeerd
door de gemeente. Hij kent de stemmen
van de cantorij. Ook de toonzetting
voor het ‘Onze Vader’ is op die manier
ontstaan en laat hij nu zingen door
de hele gemeente.
“Als organist wil je de gemeente zo
goed mogelijk laten zingen, dat begint
met een fraai voorspel dat voorbereidt
op het zingen. Het orgel zingt mee; het
is een samenspel. Als de gemeente
luistert naar de klanken van het orgel en
de organist luistert naar de gemeente
ontstaat harmonie.”

Muzikaal avontuur mag nog wel
even duren
Zijn werk is een muzikaal avontuur
dat telkens anders is; hij geniet van
het samenspel, ook met andere musici.
Daarvoor heeft hij inmiddels vijf orgels
ter beschikking. Er werd al gesproken
over een klein orgelpark.
Naar aanleiding van zijn eigen jubileum
en dat van het kerkgebouw werd in
juni een prachtig concert gegeven met
twee andere musici. Naar aanleiding
hiervan werd in september de cd ‘In

Triplo’ uitgebracht (zie kader). Er wordt
gespeeld op drie orgels door drie musici
(twee organisten en een trompettist).
Hierop staat ook zijn laatste werk
‘Samsam’ voor twee orgels dat onder
bijzondere omstandigheden is gecomponeerd. De verbouwing en het kloppen
van de hamer bij zijn buren zorgden
niet voor irritatie, maar voor inspiratie.
In oktober wordt het dubbele jubileum
verder gevierd met een cantatedienst,
waarvoor de cantorij wordt uitgebreid

met zangers uit andere kerken (zie
kader). Dat is opnieuw een avontuur,
om al die stemmen goed te laten
klinken. En opnieuw gaat het om
samenspel.
“Ik ben een dankbaar mens dat ik dit
muzikale avontuur mag beleven”,
zegt Dick en dat avontuur mag wat
hem betreft nog lange tijd duren.

Ingeborg Kriegsman

Cd ‘In Triplo’ met Dick Troost (orgel), Erik van der Heijden
(orgel) en Wim van Schaik (trompet).
De cd is verkrijgbaar door overmaking van € 11,95
(incl. verzendkosten) naar: IBAN NL49INGB0000915206
t.n.v. Evang. Luth. Gem. Ede o.v.v. naam, adres en
bestelling. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud
van het kerkgebouw.

Tijdens de cantatedienst op zondag 7 oktober wordt cantate ‘Ich elender Mensch,
wer wird mich erlösen’ (BWV 48) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door
o.a. de Edese lutherse cantorij onder leiding van Dick Troost.
Lutherse kerk Ede, Beukenlaan 12, Aanvang: 10:30 uur.

Hoofdorgel Lutherse kerk Ede
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Leiderschap in de Protestantse Kerk
kleurt mannelijk
Heleen Zorgdrager bepleit een actiever diversiteitsbeleid
Sinds kort heeft de Protestantse Kerk er een topfunctie bij: de classispredikant.
Deze is in het dagelijks leven het ‘gezicht’ van de classis en beweegt zich tussen het
grondvlak van de gemeenten en de hoogste bestuurslaag van de landelijke synode.
Van de 88 sollicitaties op de nieuwe functie waren er elf van een vrouw.

V

oor Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische
theologie & genderstudies aan de PThU, gaf dit percentage te denken. Optimistisch ging ze ervan uit dat
van de elf te benoemen classispredikanten toch minimaal
een derde vrouw zou zijn, overeenkomstig het percentage
vrouwelijke predikanten in de Protestantse Kerk (31%).
Toen bekend werd dat het elftal regionale en geestelijke
leiders uit negen mannen en slechts twee vrouwen bestaat,
was ze geschokt. Want was dit nu een afspiegeling van de
eenheid, het ‘katholieke’ van de kerk? Dat wilde ze uitzoeken.

Stem van buiten, ogen met frisse blik
In Casus classispredikant: waarom het leiderschap in de
Protestantse Kerk mannelijk kleurt signaleert ze dat weerstand tegen geestelijk leiderschap van vrouwen (het vrouwenstandpunt van de Gereformeerde Bond), een dominante
cultuur van management in de Protestantse Kerk, het ontbreken van actief diversiteitsbeleid vanuit de landelijke
kerk en het scheppen van nieuwe functies die passen op
het profiel ‘mannelijk leiderschap’ belangrijke factoren
zijn die hebben geleid tot het overwicht van mannen onder
de classispredikanten.
Aanvankelijk werd het profiel voor de classispredikant (nota
Kerk 2025) vooral pastoraal ingevuld, met als belangrijke
aandachtspunten ‘de opbouw van het kerkelijk leven en de
missionaire presentie van de kerk in de regio’. Vervolgens,
zo ziet Zorgdrager, schuiven bestuurlijke taken naar de
voorgrond - met geestelijk leiderschap als kern van de
functie. Classispredikanten moeten toezien op en leidinggeven aan het gezamenlijk kerk-zijn in de regio. Ze moeten
signaleren wat leeft in de gemeente of bij predikanten en
zich daarmee bemoeien. Als Barnabas, door Paulus naar
Antiochië gezonden, zullen ze ‘stem van buiten zijn’ en
‘een paar ogen die met frisse blik bezien hoe je bezig bent’.
Er werden mensen gezocht met bestuurlijke ervaring, kennis
van de organisatie, structuur en beleid van de Protestantse
Kerk en haar dienstenorganisatie. Hoewel de vijver om uit
te vissen groot was, solliciteerden weinig vrouwen (elf).
Willen ze niet, missen ze bestuurlijke ervaring of is de
nadruk op managementaspecten ten koste van pastorale
invulling van de functie minder aantrekkelijk?

Barnabas of Febe?
Refererend aan een dwaling ‘al in het begin’ gemaakt, komt
Zorgdrager bij de apostel Barnabas - als omarmd model
voor de classispredikant als geestelijk leider. Hij symboliseert
een richting van centrum naar marge. Vanuit het centrum
(Jeruzalem) werd hij naar de diaspora (Antiochië) gezonden.
Ze zet daar een ander beeld naast: dat van Febe (Rom. 16:1,2).
Febe is een inspirerend christen, als diakonos leidt ze de
gemeente in Kenchreeën en ze oefent pastoraat uit; ze is
een beschermvrouwe met gezag. Febe gaat naar Rome, van
diaspora naar diaspora. Paulus vraagt aan de Romeinse
gemeente vooral een goede wederkerigheid en samenwerking
met haar zodat ze er vruchtbaar kan werken. Dat, aldus
Heleen Zorgdrager, lijkt een voortreffelijk uitgangspunt
voor gedeeld en verbindend geestelijk leiderschap dicht bij
de basis. Met meer Febe in de profielschets en een actief
diversiteitsbeleid vanuit de synode zou de drempel voor
vrouwen om zich te kandideren aanzienlijk zijn verlaagd.
Alma Evenhuis

Het gelijke waardeert het gelijke
De Protestantse Kerk zou ‘goed op koers’ liggen met nu
18% vrouwen in de top, in vergelijking met het bedrijfs
16

leven. Maar een slechter argument is niet denkbaar, stelt
Heleen Zorgdrager, want juist de kerk zou hier een ander,
profetisch gezicht moeten laten zien. Een diverse, inclusieve
kerkleiding zou pas werkelijk een belichaming van het
katholieke zijn.
Old boys network in de kerk? Ze denkt heus niet aan
‘samenzweringen’, wel aan ‘het gelijke waardeert het gelijke’mechanismen die bij sollicitatieprocedures spelen. Mensen
die in beoordelende selectiecommissies de doorslag geven
zien graag in de benoemde persoon hun eigen spiegelbeeld
terug. Tenzij er een actief diversiteitsbeleid is gevoerd. Maar
binnen de Protestantse Kerk is niet actief gezocht naar
geschikte vrouwen. Wél bij de classis Utrecht die een vrouw,
bovendien een lutherse, kreeg. Maar het feit dat religieus
leiderschap in de christelijke traditie van meet af aan
vorm kreeg naar mannelijke vorm blijft van grote invloed.
Onderzoek laat ook zien dat er vaak een relatie is tussen
enerzijds de professionele opmars van vrouwen op kerkelijk
terrein en anderzijds een voor mannen gunstige reorganisatie
van kerkelijke functies, met name door het creëren van
functies met een hogere status en beloning.

Het volledige artikel is te lezen op: https://www.pthu.nl/Over_
PThU/Organisatie/Medewerkers/h.e.zorgdrager/publications/
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Heilige Huisjes: 700 jaar religie in Culemborg
Een tijdpad door de oude binnenstad
De manifestatie Heilige Huisjes in juni
voerde in drie lange weekenden door en
naar religieus erfgoed op zeven locaties in
de binnenstad van Culemborg.

H

ierin waren de Culemborgse lutheranen enerzijds actief
als leden van de werkgroep die, onder leiding van de
voorzitter van de Raad van Kerken, verantwoordelijk
was voor de hele organisatie. Anderzijds waren ze actief voor
de grote tentoonstelling in onze eigen Lutherse kerk.

Ook met lutherse inspanning
Burgemeester Gerdo van Grootheest verrichte op 2 juni de
officiële opening. Daarbij geholpen door kinderen van,
onder andere, de moskeeverenigingen, de christelijke gereformeerde kerk en kerkgenootschap Filadelfia. Namens de
lutheranen hielp Damian den Hartog (dooplid).
De Roos van Culemborg was verantwoordelijk voor de
organisatie van de concerten die elke zondagmiddag op
diverse locaties bij te wonen waren.
Als werkgroep én als lutherse gemeente zijn we erin geslaagd
om de geschiedenis van de stad, haar kerkgebouwen en
religieuze stromingen (de Heilige Huisjes) te verbinden
met de geschiedenis van Nederland. Hierdoor en door de
concerten was er sprake van bovenplaatselijke waarde.

de uitnodiging had aangenomen om creatief helemaal los
te gaan op het orgel. Voeg hierbij nog onze deskundige
lutherse predikant Detlef Bohlken en de oud-katholieke
pastoor Frank Duivenvoorde en een kerkdienst is een feestje!
Daarna was er koffie, de lunch, de tentoonstellingen, de
concerten en de wandeling.

En verder
Betrokken bezoekers bij kerken en moskeeën, inwoners
van de stad en toeristen hadden gevraagd om van deze
manifestatie een permanente tentoonstelling dan wel een
jaarlijks evenement te maken. En als middelbare scholen
de producties als lesmateriaal gaan gebruiken willen we,
als werkgroep Heilige Huisjes van de Raad van Kerken, deze
eenmalige manifestatie waarschijnlijk een vervolg geven.
De prettige en praktische samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen, ook met de moskeeën,
biedt een goede voedingsbodem voor betere samenwerking
op religieus gebied. Maar ook om de toekomst van de stad
gezamenlijk vorm te gaan geven.

Missionaire arbeid
De tentoonstelling in de lutherse kerk en de daarbij gegeven
uitleg over het gedachtegoed van Luther en de lutheranen,
leek wel een moderne vorm van missionaire arbeid;
inhoudelijk viel dat heel goed bij mensen van alle gezindten,
ook bij niet-kerkelijken. Door het evenement Heilige Huisjes
en de diensten met de oud-katholieken hebben we veel
materiaal om met mensen in gesprek te gaan over waar
wij, lutheranen, voor staan en wat we doen.
Helaas hebben we van doen met een slechte pers, letterlijk
en figuurlijk. Zelfs als we teksten aanleverden, toonde de
pers geen interesse voor verspreiding van het nieuws van
de christelijke kerkelijke organisaties. Ook van de andere
voorgangers, niet deelnemend in de organiserende werkgroep,
viel weinig te verwachten bij de nieuwsverspreiding. Voor
dit type communicatieprobleem gaan we een oplossing
zoeken, mogelijk onder de paraplu van de Raad van Kerken.
Ook daar ligt dus nog ‘missionaire’ arbeid.

Opening Heilige huisjes

Wat doe je als je iets goeds in huis hebt?
De ELG Culemborg nodigt de lutherse gemeente Leerdam
en het lutherse deel van de Protestantse gemeente Tiel uit
voor de jaarlijkse gezamenlijke dag. En waar we sinds 2017
samenwerken met de oud-katholieke parochie, vieren zij
ook met ons mee.
In de lutherse eredienst van zondag 17 juni participeerden
zo’n vijftig mensen en dat zingt toch érg prettig. Temeer
daar de cantorijen van Leerdam en Tiel meewerkten, onder
leiding van Pieter Geleijns, en onze organist Pieter Dirksen
elkkwartaal

Marion van der Werf
voorzitter kerkenraad ELG Culemborg
Meer informatie over ELG Culemborg:
www.pknculemborg.nl/elk
Facebook Evangelisch-Luthers Rivierenland
de Roos van Culemborg www.roosvanculemborg.nl
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Klaas Zwanepol (foto: Sjaak Verboom)

Leraar van kerk, synode en gemeente
In memoriam Klaas Zwanepol (7 december 1947 - 30 juni 2018)
Op Pinksteren preekte professor dr. Klaas Zwanepol nog in Chipulukusu (Zambia), zoals
vaak, daar op bezoek als geestelijk vader van - onder meer - het jeugdwerkproject
van de stichting Bezwa, ditmaal samen met de penningmeester Frans Spansier.

K

ort na thuiskomst openbaarde zich een ernstige
ziekte waartegen geen behandeling mogelijk was.
Op zaterdag 7 juli namen we met velen afscheid
in de Immanuelkerk in zijn woonplaats Ermelo, tijdens
een indrukwekkende dienst van gedachtenis en dank
en volgens Klaas’ uitdrukkelijke wens met Woord en
Sacrament, geleid door Diederiek van Loo, predikante
van de ‘Amersfoortse Zwaan’.

Veelomvattend en grondig
Klaas Zwanepol werd de opvolger van Joop Boendermaker
toen die met emeritaat ging. Grondig opgeleid als hij was
in het Gereformeerde Kampen bij de dogma-historicus en
Lutherkenner J.T. Bakker en de kerkhistoricus G.P. Hartvelt,
bij wie hij promoveerde. Onderscheiden luidde de bondige
18

titel van zijn dikke proefschrift over de theologie van Gerhard Ebeling, de grootste Luthergeleerde van de 20ste eeuw.
Onderscheiden: evangelie en religie; het historische en het
systematische in de hermeneutiek; Goddelijke en menselijke
werkelijkheid; Godswoord en mensenwoord; wet en evangelie;
de verborgen en geopenbaarde God; de gerechtvaardigde
en zondige mens; rijk van Christus en wereldlijk rijk. Zo
veelomvattend en grondig: hij was dé aangewezen nieuwe
man voor Lutherana aan ons, toen nog bestaande, Luthers
Seminarium.

De barricaden op, dat ook
In 1997 legde Klaas, van harte een der ‘onzen’ geworden,
zijn Lutherse papieren op tafel met zijn inaugurele rede
Rechtvaardiging alleen? - kernvraag aan de lutherse
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rechtvaardigingsleer in historisch en oecumenisch perspectief.
Bij alle ingrijpende veranderingen vanwege het Samen op
Weg-proces, moest hij wel bijna meteen de barricaden op;
hij zette zich strijdvaardig in voor het voortbestaan van
de lutherse inbreng in kerk en opleiding. Bergen werk heeft
Klaas voor onze kerk verzet. Zonder dat zijn colleges en
publicitaire werk eronder leden. Als altijd bleef hij studeren
en publiceren: zoals in het door hem geredigeerde LutherBulletin (Interconfessionele Werkgroep voor Lutheronderzoek);
ook gaf hij gastcolleges in Amerika, Zambia en Indonesië,
ook ná zijn emeritaat en tot voor kort. Van Suriname was
het nog niet gekomen.
In de Lutherse Theologische Commissie was hij in die woelige
jaren een vast steunpunt voor wie er actief in participeerden.
Voor ons Luthers gezien. Een oude traditie in een nieuwe kerk
droeg hij liefst vier bijdragen aan. Als (co-)promotor was
Klaas betrokken bij menige dissertatie aan diverse universiteiten.
Ze betroffen zowel kerkhistorische als even diepgaande
theologische aangelegenheden. Daarbij was Klaas een
duidelijk en helder docent voor zijn studerend gehoor.

Dat is een aangelegen punt
‘Met zijn heldere manier van uitleg, die altijd de menselijke
maat voor ogen had, heeft hij voor velen wegen gewezen
in de soms ingewikkelde materie van theologie en geloof.
In zijn menselijke betrokkenheid en betrouwbaarheid heeft
hij zich een ware leraar van kerk, synode en gemeente
getoond’, aldus Andreas Wöhle in de rouwadvertentie
namens de Synodale Commissie. Klaas wist markant en
met nuance te formuleren: hoe het zat bij Luther en dan
bij Melanchthon nét even anders. Of: waar ‘de punt achter
de rechtvaardiging van de goddeloze bij Luther algauw een
komma werd, met een hele predestinatieleer erachteraan
bij Calvijn’. ‘Dat is een aangelegen punt’ zei hij steevast
als hij iets van belang onderstreepte. ‘Lutheranen hebben
met de Kleine Catechismus in de Protestantse Kerk goud
in handen. We gaan ervoor.’ En hij schreef erover. Ook

zonder theologische voorkennis boeiend en leesbaar.
Klaas was geraakt door een Duitse filosoof die ook aandacht
schonk aan lachen en huilen, ‘grondmenselijke uitdrukkingsvormen, uitdrukkingen die wijzen op de begrensdheid van
ons bestaan, de nachtzijde en de dagzijde ervan’. Hij zal
dat ook geweten hebben gedurende zijn eigen, niet altijd
zonnige, levensloop. In zijn prachtige Een menselijke God.
De betekenis van Christus voor Luther schrijft hij over het
diepste geloofsgeheim in het spoor van de grote reformator:
‘Dat betekent niet dat God in mensengedaante verschijnt
of dat Hij menselijke trekken heeft aangenomen, waardoor
Hij wat sympathieker of gemakkelijker aan de man of
vrouw gebracht zou kunnen worden. Een menselijke God
betekent dat Hij zich heeft willen laten vinden in een
gestalte die men niet snel met God zou associëren,
namelijk in de nederige vorm van een uit de wereld
weggespijkerde mens.’

De naam waarmee hij was gedoopt
Naar zijn uitdrukkelijke wens werden op het overlijdensbericht geen functies en titels vermeld. Nee, in alle eenvoud:
Klaas Zwanepol - de naam waarmee hij werd genoemd en
was gedoopt. Klaas. Mens hier op aarde tegenover God
aan gene zijde, buiten ons. Maar wel de God die het alles
in aanzijn riep en die ons bij name heeft geroepen. En,
instemmend en eenstemmig met Luther: ‘God en zijn
Woord laten zien dat wij schepselen zijn met wie God in
eeuwigheid en over de dood heen spreken wil.’ Iemand
van ons zei: Klaas Zwanepol heeft dit leven verlaten, zich
verlatend op God.
Wij gedenken Klaas Zwanepol in diepe dankbaarheid voor
zijn betrokkenheid en vriendschap en wensen zijn vrouw
Christien, de vier dochters, kleinkinderen en familie veel
sterkte bij dit grote, zo plotselinge verlies, met bovenal de
troost en nabijheid van God.
Hans Mudde

Nederlandse publicaties van Klaas Zwanepol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderscheiden, een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling (dissertatie, 1990)
De verborgen mens, tussen antropologie en theologie (1992)
Door het donkere venster van het geloof, teksten van Maarten Luther, onder redactie van dr. J.T. Bakker en dr. K. Zwanepol (1993)
Rechtvaardiging alleen? (inaugurele rede Amsterdam, 1997)
Een boek om in te wonen, Luther en het lutheranisme over de bijbel (1998)
Een menselijke God, de betekenis van Christus voor Luther (2001)
De Evangelisch-Lutherse Kerk (2002)
Luthers in Amerika (2006)
Interesse in Luthers Catechismus? (afscheidscollege Utrecht, 2007)
‘Wet en evangelie.’ ‘Vrij om te zijn.’ ‘Biecht.’ ‘Eindig en oneindig.’ Vier bijdragen in: Luthers gezien, oude traditie in een
nieuwe kerk (2009)
Luthers Catechismus, vertaald en ingeleid door dr. Klaas Zwanepol (2009)
‘Spreken over God, een lutherse bijdrage’ (Protestantse bronnen over God, 2011)
Melanchthon in het spoor van de lutherse traditie? ‘Avondmaalsleer en christologie als testcase’ (Philippus Melanchthon,
Bruggenbouwer, 2011)
‘Geloof om veel te vragen (Lied 841). Het tweede artikel van het Credo.’ In: Jan Taeke Bakker (1924-2012). Leermeester
in de theologie (2015)
Voorrede op deel I van de Duitse geschriften, ‘over hoop en lijden’. Voorrede op deel I van de Latijnse geschriften
(inleiding op en vertaling van: Luther verzameld, 2016)
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In memoriam Wim Littel (1930-2018)
De verkiezingen van 2001 voor de lutherse synode kwamen op een bijzonder belangrijk moment, omdat kon worden voorzien dat in deze zittingsperiode het fusieproces van Samen op Weg tot een eind zou worden gebracht. De bemensing van
het presidium van de synode (president, twee vice-presidenten, twee secretarissen)
was daarom van meer dan gewoon belang. Zodoende is bij de voorbereiding van
deze verkiezingen uitvoerig stilgestaan bij de vraag wie daarvoor in aanmerking
zouden komen. Een van hen was Wim Littel.

W

im Littel was al eerder opgevallen. Niet alleen
door zijn optreden in de kerkenraad van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden maar
ook door zijn ervaring in allerlei kerkelijke bestuursfuncties
en zijn werk als ombudsman in Woerden. Hij leek in alle
opzichten een goede kandidaat voor de Synodale Commissie
die het besluit t ot de vorming van de Protestantse Kerk in
Nederland zou moeten voorbereiden. Wim was toen al 72
jaar maar de vrees dat hij zichzelf te oud zou vinden voor
het op hem gedane beroep werd gelukkig geen bewaarheid.

Aimabel, collegiaal, deskundig
In het voorjaar van 2001 koos de synode Wim Littel tot
vicepresident en tevens tot lid van de Financiële Commissie.
In beide functies heeft Wim in alle opzichten de verwachtingen overtroffen. In de eerste plaats door zijn aimabele
optreden, zijn collegialiteit, zijn kennis van zaken en waar
nodig doortastend optreden. Maar ook door de tomeloze
energie waarmee hij zijn
taak oppakte en de steun
die de andere leden van
het presidium van hem
ondervonden. Voorafgaand
aan de SoW-fusie viel met
name op financieel gebied
veel te regelen en Wim zag
het - onder meer - als zijn
taak ervoor te zorgen dat
bij die fusie aan lutherse
zijde geen financiële lijken
uit de kast zouden vallen.

Wie doet hier als laatste het licht uit?
Na het moment van de fusie bleef hij zich inspannen voor
de lutherse gemeenschap en was jarenlang een van de,
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door de lutherse synode aangewezen, afgevaardigden naar
de generale synode van de Protestantse Kerk. Zijn zorg
richtte zich na de fusie in het bijzonder op de kleine
lutherse gemeenten. In gesprekken met kerkenraden die
geen perspectief zagen in samengaan met andere gemeenten
maar ook niet wisten hoe ze het alleen zouden redden,
confronteerde Wim Littel hen met de vraag: ‘Wie van u wil
het licht hier als laatste uitdoen?’ Daarop volgde vaak een
gesprek dat het begin van nieuw beleid vormde. Hij reisde
na de fusie mee naar de synode van de Duitse partnerkerk
Nord-Elbië (vandaag Nordkirche) om financiële en inhoudelijke
hulp te werven en kwam dan met een koffer vol terug.

Kerkelijk thuis
Hij werd zeer geïnspireerd door de Duitse theologe Dorothee
Sölle, haar theologie en haar poëtische taal. Ook hield hij
van de poëtische taal van Huub Oosterhuis. De persoon en
de theologie van Maarten Luther boeiden hem. Blijvend
onderzoek naar Luther en zijn invloed in de Lage Landen
was voor Wim Littel onmisbaar. Zo zette hij zich in voor
de uitgave van Luther in de Lage Landen. Binnen de lutherse
gemeenschap vond hij zijn kerkelijk thuis. In zijn ogen
moesten christelijke gemeenten vooral de plaats zijn waar
het Verhaal van God doorverteld, gevierd en geleefd werd.
Een licht en een aanstoot voor de wereld.
Pas in mei 2007 hing hij de lier van het synodelidmaatschap
aan de wilgen. Wim Littel heeft ontzaglijk veel betekend
voor de lutheranen in Nederland; niet alleen met datgene
wat zichtbaar was, maar ook daar waar achter de schermen
het lutherse moest worden verdedigd. Wij kunnen Wim
Littel niet dankbaar genoeg zijn. Velen verliezen in hem
een persoonlijke vriend.
Ilona Fritz
Hans van der Meer
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In memoriam Wilhelmina Buissing
(1924-2017)

O

p 20 oktober 2017 overleed dominee Wilhelmina
Maria Buissing-van Beers. Zij werd 93 jaar.

Dominee Buissing studeerde theologie in Tilburg en aan
het Evangelisch-Luthers Seminarium. Daarna, in 1976,
werd zij geestelijk verzorger van de ELG Middelburg en
consulent van de ELG Zierikzee; beide gemeenten hebben
veel aan haar te danken. Van 1979 tot 1988 was ze predikant van de ELG’s Middelburg en Vlissingen. Willemien
Buissing werd gedreven door de wens de Zeeuws-Vlaamse
lutheranen, immers voornamelijk van Salzburgse afkomst,
te laten aansluiten bij de protestantse gemeenten aldaar.
Dat lukte niet, want: ‘Dominee, wie bin toch luthers.’ Dan
maar liever bij Middelburg. Het was geen gemakkelijke
periode waarin zowel de lutherse gemeente Vlissingen als
Groede werden opgeheven.
Ook deed zij toen al een poging de, in 1856 verkochte,
kerkkronen in volle glorie te doen herstellen. Dat mislukte
omdat de Middelburgse kerkenraad van de Augustinuskerk
toen andere prioriteiten stelde. Later ondernam zij, samen
met Marien Louws van de Stichting Zorg Interieur Rijksmonument 29713, een nieuwe poging die uiteindelijk
succesvol is afgerond - op een moment dat het kerkgebouw
al was overgegaan naar de Oud-Katholieke Kerk.

Op 13 april 2018 werd in
de Augustinuskerk een
glazen plaquette onthuld,
waarop de teksten van
kerkenraadsbesluiten uit
1741 tot aanschaf van de
kerkkronen, van 1856 tot
verkoop van de kerkkronen
en dat, op initiatief van
de stichting, nieuw vervaardigde kronen en
wandluchters op de oorspronkelijke plaatsen zijn
aangebracht op 10 april 2015. Dit was tevens bedoeld als
hommage aan dominee Buissing.
Tot op hoge leeftijd was ze kerkrentmeester. Toen de protestantse wijkgemeente hun jarenlange samenwerking
alsnog beëindigde vanwege het feit dat ‘zij voor Israël’ waren,
werkte ze mee aan de vereniging met luthers Zierikzee.
Haar kerk, haar gemeente en haar Zeeuwen waren bepalend
in haar hele leven.

met dank aan Hans Bas Val

Deze verlate berichtgeving verschijnt pas nu omdat het overlijdensbericht van dominee Buissing ons helaas niet eerder bereikte (red.).

In memoriam ds. H.J.A. Haan
(1924-2018)

D

e Synodale Commissie bereikte het bericht van het
overlijden van ds. Heinrich Johan Adam Haan op
maandag 28 mei. Hij was 94 jaar.

Ds. Haan was emeritus-predikant van onze kerk. In zijn
werkzame leven was hij vanaf 1949 achtereenvolgens
luthers predikant te Purmerend, Alkmaar, Leiden,
Amsterdam, Naarden-Bussum en Zeist-Utrecht. Hij ging
in 1989 met emeritaat.
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Naast zijn werk als gemeentepredikant diende hij onze kerk
als lid van de lutherse synode en van de synodecommissies
voor liturgie en voor theologie. Wij herinneren hem als
een indrukwekkende en markante man, authentiek en
altijd verrassend in zijn preken. Onze gebeden en gedachten zijn bij hen die rouwen om een lege plek in hun leven.
Dr. Andreas H. Wöhle
President Evangelisch-Lutherse Synode
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Leren van Luther 2018-2019
Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia

D

e Leergang Leren van Luther begon in het seizoen
2012–2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een cursus
met vijf bijeenkomsten van telkens 1,5 uur, gepresenteerd op negen plaatsen in noordoost- en zuid-Nederland.
Elke leergang wordt afgesloten met het bekijken en bespreken
van een film die aansluit bij het thema van dat jaar. Iedere
leergang staat op zichzelf. U kunt dus deelnemen ook als
u de vorige leergangen niet hebt gevolgd.
Eerdere thema’s waren:
• Niet te koop - verlossing, mensen en de schepping zijn
niet verhandelbaar. Centraal stonden de 95 stellingen
van Maarten Luther en de uitwerking daarvan (2016-2017).
• Een waarlijk menselijke God - over de betekenis van
Christus voor Maarten Luther (2017-2018).
Voor seizoen 2018-2019 richten we ons op de vier
Sola’s van de Reformatie: wat betekenen die eigenlijk?
We beginnen deze leergang met het aangrijpende verhaal
van de Lutherse predikant Christian Führer en de door
hem georganiseerde vredesvespers in de Nikolaikirche van
Leipzig, als aanleiding voor de val van de Muur in 1989.
Wat betekenden de vier sola’s voor hem?

Cursusinhoud
Sola Christus (alleen Christus), Sola Gratia (alleen uit
genade), Sola Scriptura (alleen uit de Schrift) en Sola Fide
(alleen door geloof). In deze vier Latijnse ‘slogans’ wordt
Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat
betekenen die vier sola’s precies en waarom zijn ze zo
fundamenteel voor een christen (nog steeds of: juist nu)
in onze huidige, laatmoderne cultuur? Dat onderzoeken
we in vijf bijeenkomsten.

Leven uit de sola’s
Docent: ds. Pieter Oussoren
Tijdens de eerste bijeenkomst staat
niet de ‘theorie’ centraal maar de
‘praktijk’. Wat betekenen de vier sola’s
in de praktijk van ons leven? We
gaan te rade bij het levensverhaal van
de lutherse Pfarrer Christian Führer,
predikant van de Nikolaikirche in
Leipzig ten tijde van de Wende eind
jaren tachtig van de vorige eeuw.
Christian Führer organiseerde in de Nikolaikirche de
maandagse vredesvespers die leidden tot massademonstraties
en uiteindelijk uitmonden in de val de Muur. Wat betekende
‘alleen door geloof’, ‘alleen Christus’ en vooral ‘alleen uit
genade’ in die tijd voor Christian Führer? We putten uit
zijn ervaringen en belevenissen, in vertaling verschenen
als Geloof laat een Muur vallen (Skandalon 2017,
www.skandalon.nl/shop). Het is raadzaam dit boek aan te
schaffen; velen werden er al door geraakt.
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2. Solus Christus
Docent: ds. Louisa Vos
Vanaf de tweede bijeenkomst richten
we ons op Maarten Luther zelf. Als
Luther bevangen werd door twijfel,
aanvechting en angst om tekort te
schieten, herinnerde hij zich de woorden
van zijn orde-overste en biechtvader
Johann von Staupitz: wend je tot
Christus, want in Christus laat God
zijn volledig menselijke gezicht
gezien. In Christus worden we ten diepste aanvaard en
geheeld. Daarom: solus Christus (Christus alleen). Maar
wat betekent het wanneer we God alleen maar in Christus
kunnen en mogen opzoeken? Doet Christus recht aan het
beeld van God dat mensen vanouds hebben: God als
Opperwezen dat de wereld en de geschiedenis en ons leven
bestuurt? Hoe is dat bij ons en wat is dan ons Godsbeeld?

3. Sola Gratia
Docent: ds. Susanne Freytag
Het ‘door genade alleen’ (sola gratia)
lijkt de kern te vatten van Luthers
verzet tegen elke gedachte dat mensen
op eigen kracht heil kunnen verwerven.
In zoverre geen nieuws, want de kerk
had altijd verkondigd dat de mens
niet op eigen kracht maar slechts door
de gratie van God kan leven. Maar
Luther radicaliseert die overtuiging.
Waar leidt dat toe? Hoe moeten we het ‘heil’ waarover de
kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat betekent het om
alleen maar uit genade te leven, dus afstand te doen van
alle manieren van zelfhandhaving? Een spannende vraag
in een samenleving waarin leven en welzijn vooral worden
beschouwd als iets waarover we zelf de regie voeren.

4. Sola Scriptura
Docent: prof. dr. Markus Matthias
Het ‘door de Schrift alleen’ (sola
scriptura) zou in de theologie van
Luther eerder ‘solo verbo’ (door het
Woord alleen) moeten heten. Daarmee
protesteerde Luther tegen de aanspraken
van kerk en geestelijkheid én tegen de
dominante wetenschap van zijn dagen.
Die wetenschap (de scholastiek) vormde
de grondslag voor een allesomvattend
mens- en wereldbeeld (zoals de natuurwetenschap dat doet
in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de
schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten
opzoeken? Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet
iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wíl vinden?
Wat zegt ons zijn manier van Bijbellezen?
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5. Sola Fide
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Het ‘door geloof alleen’ (sola fide)
lijkt vooral een samenvatting van
Luthers verzet tegen de autoriteit van
de kerk, die in de cultuur van zijn tijd
het hoogste religieuze en morele
gezag belichaamde. Luthers ‘sola fide’
betekent dat de kerk niet meer de
beheerder van het heil kan zijn, maar
slechts dienares van het Woord van
God. Maar wat is ‘geloof’ dan? Gaat het slechts om het als
‘waar’ aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren?
Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal
nieuwe wijze van denken en voelen?

De docenten in de cursus Leren van Luther baseren zich
op Eberhard Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens
(Mohr Siebeck 2011). Vanuit dit boek én uit andere bronnen, waaronder Luthers eigen teksten, dragen zij materiaal
(in Nederlandse vertaling) aan ter voorbereiding op de
cursusbijeenkomsten.
Mede namens de docenten,
Louisa Vos

Voor deelname aan deze leergang, meldt u zich - tot uiterlijk twee weken vooraf - bij het contactadres ter plaatse waar u
de cursus wilt volgen. Vervolgens krijgt u via de contactpersoon het cursusmateriaal uitgereikt. Cursuskosten (inclusief
tekstbundel, koffie/ thee): € 20,00 p.p., te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

tip van de redactie:
Gezien het succes van eerdere leergangen ‘Leren van Luther’: denk als gemeente (buiten de regio noordoost- en zuid-Nederland)
ook eens aan een gezamenlijke deelname aan de cursus. Naast het leeraspect ook nu weer met inspirerende docenten en
inhoud; het bevordert immers ook de gemeenschapszin. Samen in de auto op weg, napraten tijdens de terugreis en wie
weet ter inspiratie voor eigen en verdere gemeente-activiteiten. Kerkenraden, overweeg het ...
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II

III

IV

V

7/11/18 12/12/18

9/1/19

6/2/19

Cursusadressen en contactgegevens:

Groningen
wo-mi

26/9/18

Leeuwarden
wo-av

26/9/18

Zwolle
di-av

9/10/18

Dalfsen
wo-av
Zutphen
wo-av

Aanmelden: Dhr. Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, (0517) 41 57 36

7/11/18 12/12/18

9/1/19

6/2/19

Groningen: Lutherse kerk, Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
Aanmelden: ds. Maren Overbosch, maren.overbosch@gmail.com, 06-29303249

11/12/18

8/1/19

5/2/19

10/10/18

14/11/18 19/12/18

16/1/19

13/2/19

17/10/18

21/11/18

9/1/19

6/2/19

13/3/19

Hengelo
wo-av

7/11/18 12/12/18

16/1/19

13/2/19

20/3/19

Arnhem
wo-av

14/11/18 19/12/18

23/1/19

20/2/19

27/3/19

6/11/18

Dalfsen: Kerkelijk centrum ‘De Overkant’, Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen
Aanmelden: dhr. Frits Prins, prins96@kpnmail.nl, (0529) 43 32 68
Zwolle: Lutherse kerk, Koestraat 4 (ingang zijde Potgietersingel), 8021 AG Zwolle
Aanmelden: ds. Margo Jonker, margojonker@kpnplanet.nl, (038) 452 54 08
Zutphen: Lutherse kerk, Korte Beukerstraat 15, 7201 LD Zutphen
Aanmelden: ds. Louisa Vos, louisa.vos@gmail.com, 06-44113497
Nijmegen: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
Aanmelden: ds. Susanne Freytag, s.freytag@gmx.nl, 06-43955283
Hengelo: Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, 7551 BP Hengelo
Aanmelden: ds. Louisa Vos, louisa.vos@gmail.com, 06-44113497
Arnhem: Oud-Katholieke kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3, 6824 AM Arnhem

Eindhoven
di-mi

13/11/18

Nijmegen
di-av

13/11/18
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Leeuwarden: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911 KN Leeuwarden

11/12/18

15/1/19

12/2/19

12/3/19

Aanmelden: mw. Marianne Brussel, mariannebrussel@gmail.com, 06-21264059
Eindhoven: Oud-Katholieke kerk, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

11/12/18

15/1/19

12/2/19

12/3/19

Aanmelden: ds. Susanne Freytag, s.freytag@gmx.net, 06-43955283
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70 jaar Wereldraad van Kerken
Werken aan gerechtigheid en vrede
De Wereldraad van Kerken werd op 23 augustus 1948 opgericht in Amsterdam.
Precies 70 jaar later werd dit herdacht en gevierd, opnieuw in Amsterdam. Een
internationale oecumenische dag.

H

et uitgebreide programma omvatte een symposium
bij de Protestantse Theologische Universiteit aan de
VU, de ‘Walk of Peace’ en een viering in de Nieuwe kerk.
Ik koos naast de viering voor de ‘Walk of Peace’; een wandeling door het centrum van Amsterdam langs allerlei plekken
om bij stil te staan, een pelgrimstocht van gerechtigheid
en vrede.
We verzamelden in de Hoftuin, achter de Hermitage. Lopend
vanaf het Centraal Station kwam ik al langs enkele gedenkwaardige plekken die ik ook tijdens de wandeling zou zien,
maar dat wist ik toen nog niet. Alle deelnemers aan de
wandeling kregen een rugzakje uitgereikt waarin, onder
andere, een fraai geïllustreerde brochure met een beschrijving
van de hele wandeling. Zo is het ook mogelijk de wandeling
later nog een keer te maken en alle informatie over de plekken
waar we bij stil hebben gestaan nog eens rustig na te lezen.

de Waalse Kerk en het drugspastoraat van het Leger des
Heils. Kortom: een indringende wandeling die je niet snel
vergeet en je tot denken zet. Zoveel ellende herdacht op
zo’n klein stukje Amsterdam.
En dan de oecumenische viering in een volle Nieuwe kerk
met als thema ‘Walking, praying and working together’.
Een internationaal gezelschap, ook bij de sprekers. Na de
opening door dominee Karin van den Broeke en dominee
Margarithe Veen, was het woord aan ds. Jurjen Zeilstra.
Hij haalde herinneringen op aan de conferentie die plaatsvond in Amsterdam in 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog, toen iedereen ervan doordrongen was dat een
dergelijke oorlog nooit meer mocht gebeuren. Het was een
bijeenkomst waarbij veel landen waren betrokken, ook
Duitsland. Er werd gesproken over gerechtigheid en vrede
in een verantwoordelijke maatschappij, resulterend in de
oprichting van de Wereldraad van Kerken.
In haar meditatie benadrukte dr. Agnes Abuom het belang
van de Wereldraad van Kerken in deze tijd, waar nog steeds
gewerkt wordt aan gerechtigheid en vrede voor iedereen,
ongeacht geaardheid of afkomst.
De preek werd gehouden door ds. dr. Olav Fykse Tveit,
secretaris-generaal van de Wereldraad, naar aanleiding
van Exodus 3, 1-6 en Matteüs 10, 7-14. We zijn op weg
gestuurd, pelgrims op weg naar gerechtigheid en vrede en
weten dat God met ons meegaat.
Hij eindigde met: “We hopen en bidden dat de Wereldraad
zal doorgaan met het samenbrengen van de ambassadeurs
van Christus, en dat we samen zullen gaan. We kunnen
niets beters aanbieden aan de wereld dan onszelf.”

Wandelaars voor de Walk of Peace (foto: Ingeborg Kriegsman)
Voor we begonnen met de pelgrimstocht werden we toegesproken door diverse mensen vanuit de organisatie en
door dr. Agnes Abuom, voorzitter van het Centrale Comité
van de Wereldraad. Zij sprak inspirerend over samenwerking
en samenleving, verdraagzaamheid en tolerantie, gerechtigheid en vrede.

Indringend
De opkomst voor deze pelgrimage was mooi, ongeveer
250 personen hadden zich opgegeven. We gingen in groepjes
op pad en kwamen onder andere langs het Monument
Schaduwkade aan de Nieuwe Keizersgracht, langs het
monument van Joodse erkentelijkheid, de Mozes en Aäronkerk,
de plaquette met de namen van hen die de dood vonden
tijdens de decembermoorden in Suriname, het monument
voor de Armeense genocide. We brachten een bezoek aan
24

In het kader van de pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede
ontving iedere bezoeker een papieren ‘voetstap’ waarop een
gebed of gedachte geschreven kon worden. Hiermee kon je
een paar slippers ophalen tijdens de viering, om vervolgens
voetstap en slippers door te geven aan een naaste.
Daarna volgde, voor mij een kippenvelmoment, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, ieder in zijn eigen taal.
Ingeborg Kriegsman

Ook de Walk of Peace lopen? Download de routebeschrijving
via de website van de Raad van Kerken: https://www.
raadvankerken.nl/pagina/5161/krijt,_slippers,_kluizenaars
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kriskraskort
ALKMAAR. Het orgel van de Lutherse
kerk in Alkmaar is weer hersteld. Het
is gelukt om het bedrag van 45.000
euro bij elkaar te krijgen via fondsen,
stichtingen, kerkelijke en burgerlijke
gemeenten, particuliere giften en een
benefietconcert. Op 24 juni is het orgel
weer in gebruik genomen tijdens een
feestelijk concert door organist Pieter
van Dijk.
AMSTERDAM. Op de website van
luthers Amsterdam vindt u een uitgebreide beschrijving van een wandeling
door luthers Amsterdam. Hier leest u
meer over de geschiedenis van de
lutheranen, de kerken, de hofjes en
diverse andere panden.
Er is niet aangegeven hoe lang u
over deze wandeling doet en hoeveel
kilometer u gaat afleggen, maar
misschien is dat bewust gedaan
omdat u onderweg zo veel moois
tegenkomt. De volledige beschrijving
staat op www.luthersamsterdam.nl.

Eye Hospital in Nepal liggen elf kleine
voorposten op het gebied van oogzorg.
Die voorposten bieden de primaire
oogzorg aan de inwoners binnen deze
verzorgingsgebieden. Elk jaar reizen
oogartsen van het Himalaya Eye Hospital naar de verste berggebieden om
daar ter plaatse staaroperaties en
andere kleine oogheelkundige ingrepen
te verrichten.

Arnhem
EINDHOVEN. De ontmoeting tussen
de Evangelisch-Lutherse Kerken uit
Viljandi (Estland), Greifswald, Aegidienberg en de Protestantse Gemeente
Eindhoven vond dit jaar plaats in
Aegidienberg. De ontmoeting met
vele mensen uit Aegidienberg en de
andere Partnergemeenten was boeiend
en inspirerend. Het thema voor deze
ontmoeting was ‘Wasser ist Leben’ en
werd van verschillende kanten bekeken.
Water kan bedreigend zijn (denk aan
de Watersnoodramp van 1953), maar is
ook onontbeerlijk. Op vrijdag bezocht
men de geiser in Andernach, een
overblijfsel van het vulkanisch verleden
in dat gedeelte van het Rijndal. Ook
Koblenz, waar Moezel en Rijn samenvloeien, werd bezocht.

Amsterdam
ARNHEM. In Concordia, het mededelingenblad van de lutherse gemeente in
Arnhem, wordt een nieuw gezamenlijk
diaconaal project met de gemeenten in
Apeldoorn en Zutphen aangekondigd.
Dit AZA-project betreft staaroperaties
in Nepal. Stichting Eye Care Foundation in Amsterdam (www.eyecarefoundation.nl) helpt onnodige blindheid
en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. In het
verzorgingsgebied van het Himalaya
elkkwartaal

Den Haag
DEN HAAG. Een fotowedstrijd met het
Lutherpoppetje onder het kopje:
Vakantie voor Luther? De Haagse
september 2018

gemeenteleden werden hiermee opgeroepen om vooral hun Lutherpoppetje
van Playmobil mee te nemen op
vakantie en er een mooie vakantie/
zomerfoto mee te maken. De mooiste
exemplaren krijgen na de zomer een
tijdelijk plekje in de kerkzaal.
EDE. In verband met het honderdjarig
bestaan van het kerkgebouw van de
Lutherse gemeente in Ede werd het
gebouw opengesteld voor publiek
tijdens de Open Monumentendag op
8 september. In de kerkzaal werd een
expositie gehouden over de geschiedenis van het kerkgebouw. Veel materiaal hiervoor was bijeengebracht door
gemeenteleden.

Ede
GRONINGEN. Het oecumenisch zomerprogramma in Groningen, voor thuisblijvers en gasten in de stad en voor
wie al weg was geweest of nog ging,
had als thema ‘De deugd in het midden’.
Tijdens zeven bijeenkomsten werden
de zeven deugden verkend.
Deze deugden zijn onder te verdelen
in de zogenoemde kardinale deugden
en de christelijk geïnspireerde deugden.
Tot de eerste groep horen: voorzichtigheid/wijsheid (prudentia), gematigdheid
(temperantia), moed (fortitudo) en
gerechtigheid (justitia). De tweede groep
kennen we uit 1 Korinthiërs 13: geloof
(fides), hoop (spes) en liefde (caritas).
De deugden hebben in de (antieke)
filosofie en het christendom altijd een
grote rol gespeeld. Ook in kunst en
literatuur komen ze steeds terug.
Chris Eekel
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Wartaal

I

edere zomer beleeft Amsterdam de Pride-week. Wat
jaren geleden begon als een demonstratie voor rechten
van homoseksuelen, veranderde in een jaarlijks feest
om de bereikte resultaten te vieren. Ik vind het mooi om te
zien hoe de zij-wij-verhoudingen langzaamaan verschuiven.
Ook andere seksuele voorkeuren hebben zich aangesloten,
en inmiddels is Pride een happening geworden voor de
hele LHBTGIQCA-en-wie-weet-welke-letter-ik-vergetenben-gemeenschap. Het gaat niet meer over de emancipatie
van één bepaalde seksuele voorkeur, maar het bewustzijn
van een grote seksuele diversiteit onder de mensen. Ik vind
dat een rijkdom: minderheden en meerderheid vinden elkaar
in diversiteit. Dat is misschien wel een existentiële stap
die we zetten, die dieper gaat dan de barricades opgaan.
Het zal nog niet voor iedereen zo voelen maar ik had dertig
jaar geleden niet kunnen bedenken dat strijd zó zou kunnen
evolueren tot verbondenheid. Is het nu gloria-amen? Nee,

want tegelijkertijd zie ik ook om me heen hoe de behoefte
groeit aan (nieuwe) identiteit. Hoe angst voor het onbekende
niet alleen vreemdelingenhaat voedt, maar ook het plezier
van de diversiteit onder druk zet. Diversiteit betekent ruimte
bieden voor elkaar. Het anders-zijn toelaten. En dat is ook
spannend.
Want kijk eens naar de kerk. Een plek waarin een zekere
diversiteit bloeit maar waar ook behoefte is aan het eigene,
aan het vertrouwde.
Ik blijf dat spannend vinden. Ik wil me verbinden in de
diversiteit en huiver bij de gedachte om onherkenbaar te
worden in diezelfde diversiteit. Het was best overzichtelijk:
‘wij’ tegenover ‘zij’. Misschien moeten we nog een beetje
wennen aan ‘ons’. Aan het oprecht verwelkomen van ieder
mens in zijn eigenheid als deel van de gemeenschap.
Tja, had dat niet iets te maken met de kern van kerk-zijn?
Rien Sprong

Lutherse traditie

D

e brochure ‘Wat is nu eigenlijk die Lutherse traditie’
verscheen eind 2016. Via de webwinkel van de
Protestantse kerk is deze brochure nog steeds gratis
aan te vragen. De Lutherse traditie in 14 pagina’s, voorzien van fraaie foto’s.
Altijd handig wanneer er een stapeltje van deze brochure
in het kerkgebouw aanwezig is, zodat iedereen die meer
wil weten over de Lutherse traditie een exemplaar mee
kan nemen naar huis. Leg het ook eens neer bij bijeenkomsten, zoals een concert, een lezing of een bijzondere
eredienst met gasten van buiten de eigen kerk.

Bestellen van deze brochure:
https://webwinkel.pkn.nl/wat-is-nu-eigenlijk-die-luthersetraditie/6200-0015
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Officiële mededelingen
Deze keer een korte aflevering van de officiële mededelingen;
het is vakantie geweest en veel van het werk begint weer
net na de deadline voor deze bijdrage. Het belangrijkste
nieuws gaat over de nieuwe classes, en de lutherse inbreng
hierin.

Veranderingen in het kerkelijk landschap
In het vorige nummer van Elkkwartaal werd al aandacht
besteed aan veranderingen in het kerkelijk landschap,
zoals de vorming van de nieuwe classes of ‘kerkprovincies’.
De langetermijn lutherse inbreng in deze classes is geregeld
door in de nieuwe kerkorde af te spreken dat er
- als er lutherse gemeenten
in een classis aanwezig
zijn - minimaal één
lutheraan in de classis
zit. Met het vaststellen
van de nieuwe classispredikanten konden ook
de namen van de lutherse
afgevaardigden worden
gedeeld. Verdeeld over
de regio’s zijn dat:

Delta: Simon van der Haagen; Utrecht: Maarten van Diggelen;
Zuid-Holland-Noord: Hans Koopman; Groningen-Drenthe:
Reinout Stigter; Noord-Holland: Elsa Aarsen-Schiering;
Friesland: Nico Pellenbarg; Gelderland-Veluwe: Daan van
Doorne; Overijssel: Gerrit Bril; Limburg/Noord-Brabant:
Susanne Freytag; Gelderland-Zuid en -Oost: Theo van
Driel; Zuid-Holland-Zuid: Freek Houweling.

Lutherse classispredikant
Daarnaast is er het nieuws dat dominee Trinette Verhoeven
de lutherse gemeente Den Haag (en de Lukaskerkgemeente)
gaat verruilen voor de positie van classispredikant in de
classis Utrecht. Op 26 augustus was de afscheidsdienst in
Den Haag, in een volle kerk aan de Lutherse Burgwal. In
een kleurrijke dienst stond het zoeken naar wijsheid, maar
ook de verbondenheid (oecumenisch) met elkaar, centraal.
We wensen Trinette ook van deze plek veel
wijsheid en dat ze tot een zegen mag zijn
in haar werk.

Erik Fledderus
voorzitter evangelisch-lutherse synode

Digitale nieuwsbrieven
Graag brengen wij als redactie de volgende digitale
nieuwsbrieven onder uw aandacht:
De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting geeft driemaal per jaar een nieuwsbrief uit waarin verslag wordt
gedaan van de werkzaamheden van het bestuur en de
activiteiten die rond de bijzondere leerstoel van de KBLS
worden ontwikkeld.
U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via
secretariaat.kblstichting@gmail.com.

De evangelisch-lutherse synode brengt enkele keren per
jaar een nieuwsbrief uit. U kunt de nieuwsbrieven downloaden via de website van www.protestantsekerk.nl onder
abonnementen/nieuwsbrieven. Daar kunt u zich ook opgeven
om de nieuwsbrief voortaan te ontvangen.
De Protestantse Kerk geeft wekelijks een nieuwsbrief uit
met daarin nieuws over de landelijke kerk. Wanneer u op
de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen in de kerk
kunt u zich aanmelden via www.protestantsekerk.nl/
nieuwsbrief.

De LWF beschikt al langere tijd over een digitale nieuwsbrief,
met daarin informatie over hot items in de hele wereld.
Abonneren kan via de website van de LWF:
www.lutheranworld.org, onder het kopje News.
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De gemeente als veilige plaats voor iedereen
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk, en dus ook
in een lutherse gemeente, voel je je veilig. De leden behandelen elkaar met respect.
Maar is dat wel altijd en overal zo?
In de kerk is sprake van ongelijke gezagsverhoudingen
tussen mensen. Dat is automatisch het geval wanneer je als
groepsleider, begeleider, pastoraal of diaconaal vrijwilliger
of professional in contact bent met anderen. Dat is in
principe geen probleem. Maar het is wel belangrijk je te
realiseren dat die rol invloed heeft op de manier van
omgaan met elkaar (van beide kanten). Niet iedereen durft
zomaar ‘nee’ te zeggen tegen iemand met gezag. Of durft
uit zichzelf te zeggen dat hij of zij de manier van bejegenen
onprettig vindt. Daarom ligt er ten aanzien van bewustwording, fijnbesnaard signaleren en gepast handelen een
grote verantwoordelijkheid bij de mensen in een gezagspositie.

Meldingen
De predikant, de pastoraal werker, de leiding van de kinderkerk of jeugdgroep, het zijn allemaal mensen die een bepaald
gezag met zich meedragen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zich daarvan bewust te zijn en respectvol om
te gaan met de grenzen van een ander.
Ieder jaar komen er bij het meldpunt seksueel misbruik in
de kerk, SMPR, gemiddeld tien meldingen binnen van ernstig
grensoverschrijdend gedrag door een ambtsdrager of vrijwilliger. Het is daarbij belangrijk je te realiseren dat elke
melding voor een groter aantal niet gemelde situaties staat.

Veilige plaats
Het is de bedoeling dat we de gemeente maken tot een veilige
plaats voor iedereen. Een gemeente waarin preventieve
maatregelen zijn genomen om intimiderend en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, waarin slachtoffers zich
erkend en gesteund weten, en waarin men weet heeft van
maatregelen en hulpinstanties. De dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk ontwikkelt een website met adviezen
en materialen over hoe u in voorkomende gevallen in uw
eigen gemeente kunt handelen. In oktober gaat deze website
online, protestantsekerk.nl/veiligegemeente. Wilt u daar
niet op wachten, dan kunt u contact opnemen met Lenny
van den Brink via l.vandenbrink@protestantsekerk.nl of
met Martje van der Heijden via martjevdheijden@gmail.com
die de lutheranen vertegenwoordigt bij het meldpunt SMPR.
Martje van der Heijden

UITNODIGING
voor een dag van ontmoeting op 29 september
In Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa, komen
oud-katholieke en lutherse vrouwen en hun gasten bij
elkaar met als thema mienskip (gemeenschap). Gemeenschap
is ook het thema van onze ontmoetingsdag.
De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting
Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging hebben een expositie
ingericht met als titel ‘Mienskip door het Lam: utopie of
ideaal?’ Deze bestaat uit foto’s en teksten van priester/
kunstenaar Annemieke Duurkoop en uit een kruiswegstatie,
gemaakt door gemeenteleden van verschillende kerken in
Leeuwarden.
De expositie is interactief; we gaan ook zelf aan de slag
gaan in workshops.
Neem hiervoor mee: een tekst of afbeelding met een, voor
u bijzondere, betekenis.
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Programma
Start: 10.00 uur met inloop, koffie met een Friese lekkernij,
bekijken van de expositie. Na een korte viering stappen we op
de ‘City Train’ voor een ludieke rondleiding door Leeuwarden.
Na de lunch verdiepen we ons in de expositie via workshops;
met de reacties en gesprekken ontstaat ‘gemeenschap’ in
het samen betekenis geven aan de werkelijkheid. Rond
15.30 uur sluiten we af met een woord en een lied.
Locatie: Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 28-30.
Deelname is voor lutheranen kosteloos. Reiskosten mag u
declareren bij de NLVB.
Aanmelden en declareren reiskosten via h.v.axler@gmail.com
Ook mannen zijn van harte welkom.
Moeilijk ter been? Voor vervoer van het station naar de
kerk wordt gezorgd.
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