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LWF-gerelateerde ervaringen: om van te leren

Nieuwe Hoofdorde van Dienst én alle liederen van Luther

Slavernij: afgehandeld in kerkelijk denken?



Ten geleide
Het was bezinnend, inspirerend en actief, dit laatste kwartaal 
van 2018. Op vele fronten. Landelijk en daarbuiten. 
Ondanks de ‘somberte’ over dreigende of feitelijke teloorgang 
van gemeenten is er ook reden tot optimisme op plaatsen 
waar enthousiast en gemeenschappelijk wordt gewerkt aan, 
bijvoorbeeld, het uitdragen van de lutherse spiritualiteit. 

Te leren valt van onze Europese lutherse broeders en zusters, 
vaak kampend met complexere problemen dan die van ons, 
zoals de vrouw in het ambt; de nationalistisch gekleurde 
invloed op denken en geloven en het niet vrijuit kunnen 
schrijven hierover; het ontbreken van steun aan leken en 
jongeren. Zo kunnen we leren van hoe vernieuwend de 
Poolse Lutherse Synode is in haar aantrekkingskracht op 
mensen uit andere kerken (pag. 4). Of van de warme ervaring 
in Slovenië, waar een kleine kerk blijk geeft van haar grote 
openheid voor de wereld, gastvrijheid en trouw (pag. 10). 
En van de ontmoeting in Riga, in de bijeenkomst over 
communicatie (daarover in de volgende Elkkwartaal).

Ten geleide

Inhoud

Bijzonder eigenlijk, hoe hier dan in alle vrijheid de intro-
ductie van de revisie van hoofddienst intens kan worden 
gevierd en beleefd (pag. 12).

Met als motto ‘Wind in de zeilen’ presenteerde de Synodale 
Commissie tijdens de najaarsvergadering haar concept-
beleidsplan 2019-2022. Waarin ze optimistisch vooruitkijkt 
naar de nieuwe oevers van het kerk-zijn, daarin koesterend 
wat als goed beproefd is en bewaard moet blijven. En tegelijk 
stuwend buiten de ‘eigen’ lutherse muren, vertrouwend op 
effect in de komende jaren. Met daadwerkelijke ondersteuning 
aan en voor gemeenten, daar waar dat nodig is. 
Ook als redactie kijken we uit naar de uitwerking van die 
positieve en al in gang gezette ontwikkelingen. We staan te 
popelen u daarover in het nieuwe jaar volop te berichten.
 
Gezegend kerstfeest.
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Meditatie

december 2018

Toen ik geestelijk verzorger was in 
Ter Apel, waar ik ook begonnen ben 
als predikant, werkte ik samen met 
een gepensioneerde man die meer 
dan twee keer zo oud was als ik. Hij 
had een sterke geloofsovertuiging. 
Wij wisten van elkaar dat er verschillen 
waren in hoe wij in het geloof stonden. 
Dat intensiveerde de samenwerking.

Wekelijks leidden we samen een 
gespreksgroep in het plaatselijke  
verpleeghuis en dat waren bijzondere 
momenten. Iets wat mij nog steeds 
ontroert als ik het lees of zing, is de 
zin die hij uitsprak. Als een soort 
samenvatting van zijn geloof kwam 
hij eigenlijk altijd uit bij een citaat 
uit een klassiek adventslied: ‘En 
onder millioenen hebt Gij ook mij in 
’t oog.’ Het is de laatste zin van lied 
117 uit het Liedboek voor de kerken 
(1973). In het nieuwe liedboek is de 
zin anders vertaald. 

Met het citeren van dat lied bedoelde 
hij dat ieder mens ertoe doet, hoeveel 
mensen er ook op aarde zijn.  
Ontroerend vond ik het, als hij dat 
zei, te midden van zijn leeftijds-
genoten die hij troostend nabij wilde 
zijn met dit lied.

Duizenden, miljoenen. Heel veel te 
tellen dus. En dat God die ene ziet. 
Het gaat God niet om het getal. Het 
gaat om het gezicht. En wat het 
gezicht van een mens te vertellen 
heeft – de dingen van het leven, de 
vreugde en het verdriet. 

Tellen wordt in de Bijbel lang niet 
altijd gewaardeerd. Want vaak heeft 
tellen te maken met vaststellen van 
rijkdom en macht en grootheid.  
‘Millioenen’ komt overigens ook niet 
voor in de Bijbel. Het getal honderd-
vierenveertigduizend is waarschijnlijk 
het grootste dat genoemd wordt, in 
het boek Openbaring. Het is menselijk 
om te tellen: hoe vaak ben ik ergens 
geweest, hoeveel mensen waren er bij 

(Ver)Tellen

een activiteit, hoe vaak wordt mijn 
bijdrage op Facebook geliket. 

In de Bijbel lijkt het enige wat echt 
geteld wordt de gunstbewijzen en de 
grote daden van God. Het tellen is 
dus niet op jezelf gericht, maar is 
gericht op het grootse dat je als mens 
toevalt. Uit Gods hand.

In Psalm 90 staat wel iets over tellen 
geschreven: Leer ons zo onze dagen te 
tellen, dat wijsheid ons hart vervult. 
Maar eigenlijk gaat het in deze psalm 
niet om het woord ‘tellen’, maar om 
‘kennen’. En op deze plaats zegt het 
meer iets in de trant van ‘proeven’, 
‘beleven’. 
En daarmee wordt ook al het een en 
ander over het woord tellen gezegd. 
Met tellen gaat het om vertellen: wat 
proefde je, hoe beleef je iets, welke 
waarde geef je aan een groep, of aan 
de getelde jaren die je hebt geleefd? 
Hoe is het om iets te beleven met 
anderen – wat geeft een kleine groep 
aan jou, en wat doet een grote 
menigte met je? 

Het enige wat misschien zinvol is in 
bijbels oogpunt als het om ‘tellen’ 

gaat, is dat ieder ‘in tel’ is. Dus dat 
ieder mens ertoe doet, mee doet. 

Met Kerst vieren we dat een enkel 
kind wordt geboren in de kribbe. Die 
minimale gebeurtenis heeft te maken 
met het grootse wat ons mensen toe-
valt uit Gods hand. En ook dan is het 
niet volgens de gewichtsschaal, of het 
telprincipe van onze tijd. Want het is 
een klein kind in een donkere nacht 
in de kribbe. Nabijheid van God, die 
geen indruk maakt als je in heden-
daags tellende grootheden gaat denken. 
De telkracht van het kind werkt 
anders blijkbaar. Het is in nabijheid 
bij de kleinen, in kennen van het 
leven, in weten van het donker, en in 
meegaan als mensen uitgeteld zijn. 
Het omringt de velen met licht, en 
ziet de groten met mildheid aan. Het 
kind zal dat wat misgaat mensen niet 
aanrekenen. Maar het zal vertellen 
van liefde en genade. En vrede. Voor 
alle mensen. Voor ieder mens.

En onder millioenen hebt Gij ook mij 
in ’t oog.

Margo Jonker
predikant ELG Zwolle

Volkstelling te Bethlehem (Jan Luyken, 1700)



elkkwartaal4 december 2018

n de lutherse kerk van Utrecht wordt al enige jaren 
maandelijks een Poolstalige lutherse dienst gehouden, 
waaruit een band ontstond. Op uitnodiging van de 

Poolse Evangelisch-Lutherse kerk was dominee Catrien 
van Opstal aanwezig bij hun synodale vergadering in 
Lodz. Als afgevaardigde van onze synode bracht zij een 
groet over en was voorganger in de eredienst op 14 oktober. 
Vanwege de diensten in Utrecht was ze ook aanwezig bij 
de uitreiking van een kerkelijke prijs voor de Nederlandse 
werkgroep Polen-Nederland, die jaren contact onderhield 
met lutherse gemeenten in Polen.

Samen met andere Europese afgevaardigden werd ze gastvrij 
onthaald en verzorgd, inclusief rondleidingen in Lodz en 
Warschau. Tijdens de vergadering ervaarde Catrien van 
Opstal - letterlijk en figuurlijk - het belang van ‘elkaars 
taal spreken’ en signaleerde ze knelpunten die het werk 
van de Poolse lutheranen niet makkelijker maken. Daarnaast 
was ze onder de indruk van de manier waarop de Poolse 
Lutherse synode werkt aan vernieuwing, waarmee ze ook 
een lijntje trekt naar de Nederlandse situatie. 

De ontvangst op het vliegveld in Warschau was allerhartelijkst. 
Wij, twee afgevaardigden uit de Beierische Landeskirche 
en enkele Nederlanders - met name ook Johan Beks die 
zich inzette voor de kerkelijke protestantse contacten 
Polen-Nederland - waren te gast bij onderdelen van de 

I

synodevergadering, met steeds een uitstekende tolk. 
Tegelijk was er een gevoel van niet ontvangen worden. Onze 
ontvangst was gedelegeerd aan een bureau medewerkster 
van de synode; contact met andere synodeleden was er 
eerst amper - er was geen ‘nieuwsgierigheid’ naar de 
Nederlandse situatie. Pas nadat ik zondag was voorgegaan 
in de dienst, kwamen mensen op mij af. In mijn preek 
legde ik nadruk op het broeders en zusters zijn van elkaar. 
Dat geloofsgevoel is hier nog niet zo ingeworteld als bij 
ons. Ik vermoed dat de taal, of liever de zorg die niet  
voldoende te spreken, hierbij een rol speelde. Maar  
misschien ook het gegeven dat ik een vrouw ben. 

Vooral werd gewerkt aan - voor hen - belangrijke zaken, 
waarvan ik geen kennis heb. Na afloop van de synode-
vergadering was er op zondagmiddag een uitgebreid gesprek 
met de landsbisschop Jerzy Samiec, samen met twee leden 
van de werkgroep, over de nieuwe verantwoordelijke (Poolse) 
predikant voor de diensten in Utrecht en de samenwerking 
daaromtrent.

Stand van zaken
confirmatie leeftijd van kinderen 

Het Poolse onderwijssysteem is terug bij de situatie zoals 
die was tijdens het communisme. De kerk sluit met de 
confirmatieleeftijd aan bij het middelbaar onderwijs. De 
synode besloot om de leeftijd ruimer te nemen, vanaf 
13-16 jaar.

Luthers logo 
Lutherse kerken zijn niet herkenbaar aan één logo. Tijdens 
het Reformatiejaar was er wel een gezamenlijk beeldmerk, 
daar wil men op doorborduren. Maar bij bepaalde gemeenten 
heerst weerstand tegen een landelijk logo. 

invoering van een onafhankelijk consultatie-instituut 
voor Mediation in Krakau

De Beierische Kirche biedt hier al begeleiding. Bij conflicten, 
zo is het idee, moet bemiddeling niet door een binnen-
kerkelijke commissie worden geregeld want de dubbele rol 

Leden van de werkgroep Polen-Nederland  
(foto’s: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska)

Luthers in Polen
geen geplaveid pad

Bisschop Jerzy Samiec: ‘zwijgen is 
geen optie. Wij zijn betrokken bij onze 
samenleving als kerk’.
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daarin (pastoraal en persoonlijk in één persoon/commissie) 
is ongewenst. De Duitse afvaardiging hield er een inspirerend 
referaat over. Misschien ook een aandachtspunt voor de 
PKN: onze instanties die bemiddelen en oordelen in 
gemeentelijke conflicten zijn ook tegelijk betrokken en 
beoordelaar in een mengeling van pastoraat en directieven.

oecumene 
De opleiding tot predikant is een gezamenlijke opleiding 
van lutheranen, gereformeerden, methodisten en ook 
pinksterkerken. De rooms-katholieke bisschop van Lodz, 
zeer oecumenisch ingesteld, sprak over de gezamenlijke 
opdracht tot evangelisatie - in tegenstelling tot het vroegere 
propaganda fidei. Ook tijdens de kerkdienst bracht hij een 
uitgebreide groet over.

politieke situatie 
De landelijke diaconie zoekt samenwerking met een instelling 
die zich bezighoudt met opvang van vluchtelingen. Dat is 
dus progressief en moedig, in een land waar de regering 
alle vluchtelingen buiten de grenzen houdt.

vele ‘bekeerlingen’, probleem én optie
Er is een groot aantal ‘Konversionen’ vanuit de Rooms-
Katholieke Kerk. Op zich is dat verheugend; de lutheranen 
hebben aantrekkingskracht! Dat geldt ook voor de huidige 
negentien theologiestudenten, van wie de meerderheid 
van rooms-katholieke huize is. Maar de ‘nieuwkomers’ 
zijn nauwelijks bekend met de lutherse spiritualiteit en 
liturgie. Het is een belangrijk aandachtspunt hen verder in 
te wijden in traditie en, bijvoorbeeld, bekende gemeente-
liederen. Want zij zijn hard nodig: er dreigt de komende 
jaren een predikantentekort. Misschien biedt dat ook  
perspectief voor de vrouw in het ambt van predikant.  
In de vergadering werd voorgesteld om een zondag in te 
stellen waarin gebeden wordt om roepingen. Ook voor 
gemeenten met soms meer bekeerlingen dan het oorspron-
kelijke gemeente-aantal is het de kunst om traditie en 
nieuwkomers op elkaar af te stemmen. Ik denk dat dit ook 
in Nederland herkenbaar is: het hand haven van de eigen 
traditie met mensen uit andere geloofstradities. Waar ver-
dampt het eigene en waar groei je met elkaar verder? 

vrouw in het ambt 
Er was één vrouwelijke diaken, leidend in een gemeente. 
Zij preekte in de eerste viering van de synodevergadering. 
Ze mag het avondmaal bedienen maar staat onder supervisie 
van een, uiteraard mannelijke, predikant. Bisschop Jerzy 
Samiec pleit vóór de vrouw in het ambt. Daarover verschilt 
de synodale en landelijke mening: met name het meest 
lutherse deel van Polen, in de noordwesthoek rond Szczecin 
(van oorsprong piëtistisch), is behoudend. De bisschop 
bepleit in zijn jaarverslag meer betrokkenheid van gemeente-
leden en vooral aanspreekbaarheid van en naar de jeugd.

Enge tekst
Wij weten, via de openbare media, dat de Poolse regering 
zich steeds nationalistischer opstelt en - democratisch 
gezien - dubieuze maatregelen neemt, zoals bij het aan-
stellen van rechters. 
De medewerkster voor de oecumene van de landelijke kerk, 
die ons steeds voortreffelijk begeleidde, vertelde tijdens de 
thee met taart in een Konditorei over haar zesjarige zoontje 
dat was uitgekozen door zijn juf om mee te doen aan een 
declamatiewedstrijd met een patriottisch gedicht, over 
(bloedige) opoffering voor het vaderland. Het zoontje 
voelde niets voor deze tekst omdat hij die te eng vond… 
Het toont hoe dat nationalisme al tot in groep drie van de 
basisschool doordringt.

Zwijgen is geen optie
In het jaarverslag van de 14e synode van de Evangelische 
Kerk van de Augsburgse Confessie in Polen spreekt de 
bisschop zich uit over hoe de Poolse lutheranen zich ver-
houden tot de nieuwe politieke koers. En constateert een 
grote polarisatie van meningen in de Poolse maatschappij, 
met scheidingslijnen door en ook in eigen gemeenten.
Bij de vraag of de kerk in dit geheel uitgesprokener moet 
zijn is hij zich ervan bewust dat we als kerk hierin makkelijk 
pion kunnen worden in politieke spelletjes, waarin uit-
spraken van de kerk misbruikt kunnen worden. Maar zwijgen 
is geen optie omdat we als kerk betrokken zijn bij onze 
samenleving. Met als motto in het komende jaar: Zoek 
vrede en jaag het na (Psalm 34). Het document ‘Kerk in de 
publieke Ruimte’, ontwikkeld door de LWF, kan hierbij 
inspireren en bemoedigen. De moeite waard om ook in 
Nederland eens met elkaar te lezen. (CvO)

Tenslotte
Ik ben onder de indruk van de manier waarop de Poolse 
Lutherse Synode werkt aan vernieuwing, zoals het Mediation 
Centrum; hoe ze denken en werken met hun eigen stem en 
positie in een veranderende maatschappij; hun aantrekkings-
kracht op mensen uit andere kerken; de openheid voor én 
vasthoudendheid aan traditie; dat ik daar als vrouwelijke 
predikant was uitgenodigd om voor te gaan in de zondagse 
eredienst van de synode; hoe ze oecumenische samen-
werking praktiseren waar dat mogelijk is. 
Met geloof, pastorale aandacht, wijsheid en grote liefde 
voor de kerk van Christus gebeuren er mooie dingen.

Catrien van Opstal
predikant ELG Utrecht en Gouda

Catrien van Opstal actief in Lodz

‘Wanneer wij onze stem laten horen dan zal 
het gaan over de behoefte aan verzoening 
tussen volkeren en naties. Over het  
in-stand-houden van democratisch gedrag’.
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aartje bleef die keer na afloop hangen. 
“Ik wil nog wat vertellen”, zei ze. Ik maakte een 
uitnodigend gebaar en we gingen aan tafel zitten.

“Ik ben pas jarig geweest en m’n moeder vond dat ik wel 
een eigen bijbeltje mocht hebben. Stond niet op m’n ver-
langlijstje maar alla, goed bedoeld. Ik dacht, laat ik haar 
een plezier doen. En ik las het begin van Matteüs. Ik dacht: 
een vrolijk kerstverhaal. Nou, mooi niet, het eindigt in 
moord en doodslag. Dat heb ik met Kerst nog nooit gehoord. 
Ik heb m’n bijbel dichtgeklapt. Ik weet niet of ik er überhaupt 
nog in wil lezen. Wat een rotverhaal.”

Ze keek me verontwaardigd aan. “Is dat nou nog een bijbel 
voor de Kerst?” Ik liet ‘t stil. Ze had gelijk. Ik had het niet 
aangedurfd om op kerstnacht en kerstmorgen dat hele 
tweede hoofdstuk van Matteüs uit te lezen. Dat had ik wel 
‘s gedaan op 28 december, als dat een zondag was. Al 
eeuwenlang de kerkelijke gedenkdag van Herodes’ moord 
op de onschuldige kinderen van Bethlehem. Maar of dat 
als Kerstevangelie werd verstaan?

Matteüs begint zijn Evangelie met een geweldige lijst van 
verwekkingen. Steeds weer dat ‘… en hij verwekte…’ Steeds 
weer toekomst maar nimmer vanzelfsprekend. Abraham 
en Sara blijven lang kinderloos. En pas de vierde zoon 
van Jakob zet het geslacht voort. En het is een Godswonder 
dat de ballingschap overleefd wordt. Zes keer zeven 
geslachten. Dan begint nu de zevende, en is zeven niet  

het getal van de voltooiing?
Jozef is de laatste in die lange rij verwekkingen. En Maria 
wordt zwanger. Nee, Jozef is niet de verwekker. In zijn 
rechtvaardigheid uit hij evenwel geen enkele beschuldiging. 
Een scheiding, want als de huwelijkstrouw vernietigd 
wordt, als je aanstaande met anderen … 
Dan krijgt Jozef een droom. Net zoals die vroegere Jozef. 
Een droom die hem bekeert. Maria heeft hem niet bedrogen. 
Haar zwangerschap is een Godswonder. Zijn taak zal zijn: 
kind en vrouw beschermen. Het kind krijgt de naam Jezus. 
Jezus is de Griekse vorm voor het Hebreeuwse Jozua. 
Onder hem trok het volk Israël het beloofde land binnen. 
En zo zal deze nieuwe Jozua doen: de mensen bevrijden 
van het slavenhuis, en hun tocht door hun woestijn. Om 
hen te brengen in het beloofde land, het koninkrijk van 
God, de nieuwe aarde.

Ik hield op om Maartje ruimte te geven voor een reactie. 
“Hoe dat precies ging snap ik niet. En ik zou per se niet 
zwanger willen worden door de heilige Geest. Nou ja, op 
z’n minst moet ik dan een vaste vriend hebben, of 
getrouwd zijn. En we moeten helemaal van elkaar houden. 
Ik denk dat ik gewoon zwanger kan worden omdat we 
vrijen. Maar misschien is zwanger worden altijd een 
Godswonder.” Ze was stil, alsof ze zich probeerde voor te 
stellen hoe dat zou zijn.

Ze ging verder: “En dan komt dat verhaal van die wijzen. 
Of magiërs. Of koningen. Hoe dát dan weer kan, dat ze 
ergens in het oosten horen dat er in een stal in Bethlehem 
een kindje geboren is. In de Bijbel hoef je blijkbaar niet 
alles te kunnen verklaren. Die koning Herodes speelt hier 
al een verdachte rol. Waarom schrikt ie zo? ‘Een koning 
der Joden geboren? Ha, ha, dat ben ik, daar spreken jullie 
mee. En ik ben al jaren geleden geboren. Jullie hebben er 
wel lang over gedaan om daarachter te komen. Ha, ha!’ Of 
vond iedereen, ook Herodes zelf, dat ie geen echte koning 
was? Maar een nepkoning, aangesteld door de Romeinse 
bezetters?
Maar dan, hè. 
De wijzen gaan niet terug naar Herodes. Ze zijn gewaar-
schuwd in een droom. En dan wordt Herodes ontzettend 
kwaad. Hij voelt zich bespottelijk misleid. En hij vermoordt 
alle kleine kinderen in Bethlehem. 
Godallemachtig. 
Kunnen die kinderen er wat aan doen dat Jezus geboren 
is? Als God zoveel wonderen doet, kan hij dit dan niet 
voorkomen? En die Herodes dood maken. Laat God ook 
maar een wonder tegen hem doen. Stel je toch ‘s voor dat 

Vreugde en angst in het Evangelie

M

Het was begin december. M’n catechesegroep was bij elkaar, zeven jongeren rond  
de achttien. Ze voelden zich vrij en vooral kritisch in hun visie op wat met kerk en 
geloof te maken had. En konden het allemaal hardop zeggen. Niemand móest geloven; 
dat maakte de gesprekken goed. Bovendien was er nog een smakelijke maaltijd.

Le massacre des Innocents, Leon Cogniet, ca. 1824
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ik daar woon. En dat die soldaten ons kind komen dood-
maken. Nou, over mijn lijk. En dat van mijn man.”

Maartje kreeg tranen in haar ogen; ze was verontwaardigd.
“En dan worden Jozef en Maria en Jezus gewaarschuwd 
en die kunnen op tijd vluchten. Ik gun het ze van harte. 
Maar had dan álle mensen in Bethlehem gewaarschuwd. 
Of had de engelen voor hen laten vechten.
Nee, ik zou ook niet getroost willen worden als mijn kind 
zo vermoord was.”

p een stralende zaterdag in 
september kwamen de Oud-
Katholieke Vrouwen in Beweging 

(OKViB) en de Nederlandse Lutherse 
Vrouwen Bond (NLVB) bijeen in de 
lutherse kerk van Leeuwarden voor hun 
gezamenlijke najaarsdag. We telden 
zo’n veertig aanwezigen; een mooie 
opkomst voor het ‘verre’ Friesland.
Het programma omvatte een gezamen-
lijke rit met de ‘citytrain’ langs vele 
bezienswaardigheden in Leeuwarden 
- dit jaar extra in de culturele aan-
dacht - en twee workshops in de 
middag. Deze waren gekoppeld aan 
exposities in de kerk. Er was ook 
Fries gebak en een heerlijke lunch.

‘Mienskip door het Lam’
De expositie bestond uit foto’s en 
teksten van priester-kunstenaar 
Annemieke Duurkoop. 
Haar werk verbeeldt de gedachte wer-
kelijkheid, de geloofde werkelijkheid en 
de fysieke werkelijkheid. Ze laat zien 
hoe deze werkelijkheden op elkaar 
ingrijpen of juist niet. Het Lam Gods 
als teken van gemeenschap is een 
belangrijk thema van de expositie. De 
bezoeker wordt uitgenodigd gedachten, 
associaties en beelden te vormen over 
wat er te zien en te lezen is, en deze 
achter te laten voor de volgende 
bezoeker. Die wordt op deze manier 
mede-exposant en deelnemer aan een 
betekenisvolle gemeenschap.
Als locatie voor de expositie is bewust 

gekozen voor een kerkgebouw: de 
lutherse kerk van Leeuwarden. In een 
kerk vieren we het leven met ons lijf, 
geloof en gedachten. Het kerkgebouw 
wordt ingericht met gebruikmaking 
van symbolen en attributen. Veel 
hiervan is terug te vinden op de expo-
sitie; de bezoeker kan zo meevieren.
 
Oecumenische en hedendaagse 
kruiswegstatie
Tegelijk met Mienskip door het Lam 
werd in de Lutherse Kerk een oecu-
menische kruiswegstatie geëxposeerd. 
Deze ontstond naar aanleiding van 
de uitvoering van The Passion in 
Leeuwarden op Witte Donderdag,  
29 maart 2017. Bijzonder aan deze 
kruiswegstatie is dat veertien Leeu-
wardense kerken uit hun ledenbestand 
een amateurkunstenaar vroegen om 
één statie te verbeelden. De veertien 
werken verbeelden de kruisgang van 
Jezus, van de rechtbank van Pilatus 
naar Golgotha, als momenten van 
zijn weg waarbij wij stil kunnen staan. 
Met dit oecumenisch project wilden de 
gezamenlijke kerken van Leeuwarden 
een hedendaagse kruiswegstatie maken.

Samenwerking en gemeenschap
Beide exposities vonden plaats in het 
kader van Leeuwarden/Friesland 2018, 
Culturele Hoofdstad van Europa dat 
als thema ‘mienskip’ (gemeenschap) 
heeft. Met deze samenwerking proberen 
we over de kerkelijke grenzen heen te 

O

Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?
kijken. Gemeenschap vorm je door 
samen betekenis aan de werkelijkheid 
te geven. 
Voor de workshops werden de aan-
wezigen in twee groepen verdeeld. In 
de theepauze werd van workshop 
gewisseld. Zo kon iedereen beide work-
shops volgen. Was de workshop rond 
de expositie ‘Mienskip’ vooral bedoeld 
om met elkaar in gesprek te gaan, in 
de workshop rond de kruiswegstatie 
kon per groepje een eigen statie 
gemaakt worden en later werden de 
resultaten bekeken.
Na een afsluitend woord ging ieder 
met een goed gevoel over een 
geslaagde dag weer huiswaarts. 

Agnes Fossen

Het was stil. Maar absoluut geen ‘stille nacht’. En het 
duurde even voor onze tranen afnamen.

“Gelukkig heeft Jezus later veel mensen genezen” mompelt 
Maartje. “En is hij, ook zo’n Godswonder dat ik nauwelijks 
begrijp, na z’n dood opgestaan. Ik moet nog veel leren.”
“Ja,” zei ik, “ik ook.”

Wim van Beek
emeritus-predikant ELG Woerden
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ondag 23 september 2018 bezocht dr. A.H. Wöhle, 
president van de Evangelisch-Lutherse Synode, de 
Lutherse gemeente Leeuwarden. Het bezoek paste in 

zijn rondgang langs alle Lutherse gemeenten in Nederland 
om de contacten tussen Synode en gemeenten warm te 
houden en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in 
den lande. Samen met dominee Jan van Twist ging hij 
voor in de dienst; na afloop was er een gesprek met de 
gemeenteleden.  
Centraal in deze dienst stonden Psalm 8 (Wie is de mens) 
en Lucas 14:7-11 (het kiezen/weten van de ‘goede’ plaats). 
In zijn preek trok Andreas Wöhle dit door naar het hande-
len van de mens met het oog op de schepping, concreet 
klimaat en milieu, maar ook in politiek en sociaal opzicht 
als het gaat om de manier waarop wij onze samenleving 
inrichten en de waarden die wij daaraan ten grondslag 
leggen. Wat is ‘de goede plaats’ door de mens te kiezen? 

Wat vindt de gemeente zélf?
In het gesprek met de gemeenteleden ging het vooral over 
de toekomst van kerk en gemeente. De gemeente vergrijst; 
hoe zal ze er over vijf, tien of vijftien jaar uitzien? Sterke 
punten zijn het mooie kerkgebouw en het prachtige orgel. 
Dit zal mensen die op zoek zijn naar het mooie van de 
religie altijd aanspreken. Voor de synode is belangrijk, 
aldus Wöhle, dat de lutherse traditie ‘vindbaar’ blijft in 
den lande en dat kan op veel manieren. Wat denken de 
gemeenteleden zelf trouwens van hun gemeente?
Het blijkt dat er een warm ‘familiegevoel’ overheerst, mooi 
voor de betrokkenen maar een zekere beslotenheid kan 
anderen afschrikken. Bijvoorbeeld: binnen de gemeente 
nemen ouderen veelal de functies waar en voelt een jon-
gere generatie van 40- tot 50-plussers zich lichtelijk bui-
tenspel geplaatst. Hier zal aan gewerkt moeten worden. De 
gemeenteleden hebben tevens het gevoel dat er weinig 
contact is met andere kerkgenootschappen in Leeuwarden. 

Dit geldt ook in bredere zin: het kerkgebouw is centraal 
gelegen in de binnenstad maar we houden ons weinig met 
de omgeving bezig. Een verklaring is dat de ELG Leeuwar-
den vacant is; er is geen predikant. Ook speelt mee dat 
een krimpende kerkgemeente de neiging heeft naar binnen 
gericht te zijn, alle energie wordt besteed aan het gemeen-
televen. 
Toch zijn hier oplossingen. Door slimmere communicatie 
vinden gemeenteleden elkaar beter en kunnen functies 
efficiënter bemenst worden. Zo komt er ruimte om meer 
naar buiten te treden. Ook is het goed alle werkzaamheden 
eens tegen het licht te houden. Is alles wat we doen echt 
nodig, kan er iets geschrapt worden? Ook dat schept 
ruimte. 

Eredienst en liturgie
De beleving van de eredienst speelt een grote rol. Hier 
neemt de specifiek lutherse liturgie een belangrijke plaats 
in. Spreekt dit iedereen nog aan, is dit niet bezig een knel-
lend harnas te worden? Andreas Wöhle benadrukte dat de 
waarde van de liturgie niet onderschat mag worden. De 
liturgie is een houvast van waaruit je weer nieuwe dingen 
kunt ontwikkelen. Vaak blijkt dat men bij het zoeken naar 
nieuwe vormen uiteindelijk toch weer bij het stramien van 
de bekende liturgie terugkomt! Wel blijft het van belang 
om nieuwe ideeën een kans te geven en zo nodig parallel 
aan het bestaande uit te voeren. Geef jongerengroepen 
een kans binnen de gemeente. Parallelle processen kunnen 
een sleutel tot succes zijn. 

Kansrijke gemeente
Ten slotte signaleerde Andreas Wöhle dat er de laatste 
jaren in de maatschappij meer goodwill voor kerk en reli-
gie is ontstaan. Afkeer en scepsis maken voorzichtig 
plaats voor nieuwsgierigheid. Bij dit alles blijft hij de ELG 
Leeuwarden zien als een plek met potentie. Bedenk ook: 
de gemeente is kansrijker dan je denkt, landelijk gezien 

President Evangelisch-Lutherse 
Synode bezoekt ELG Leeuwarden

Z

Jan van Twist en Andreas Wöhle na afloop van de dienst

en noemt het een plek met potentie

Het nagesprek met koffie en Fries gebak
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ij de Europese kerkleidersverga-
dering van de LWF in Moravske 
Toplice kwam de regionale 

lutherse familie begin november bijeen 
om te spreken over de uitdaging van 
het kerk-zijn in de vele contexten van 
Europa. Ook werd gesproken over de 
strategische planning van de LWF: 
waaraan werken we de komende jaren, 
als lutherse kerken en wereldwijde 
gemeenschap, en hoe kunnen wij elkaar 
daarbij ondersteunen en inspireren? 
Daar in Slovenië was het goed weer 
te ervaren dat ook een kleine kerk 
groots kan zijn in haar openheid naar 
de wereld, gastvrijheid en trouw.

Om van te leren
Een mensbeeld dat allen als kinderen 
van die ene God ziet, met dezelfde 
rechten op een menswaardig bestaan 
- hoe houd je dat vast te midden van 
het geladen politieke en maatschap-
pelijke debat over het thema migratie 
en vluchtelingen? Hoe word je gehoord 
en met welke weerstand krijg je dan als 
kerk te maken in landen als Hongarije, 
Tsjechië of Polen? En welke nieuwe 

‘taal’ ontwikkel je in het spreken over 
het Evangelie wanneer de religieuze 
taalvaardigheid afnemend is zoals in 
Denemarken, Zweden of Nederland? 
Welke rol vervult de taal bij onze 
diaconale inzet voor wie onder de 
voet dreigt te worden gelopen in de 
samenleving? Wat leren wij hierbij en 
welk ‘gereedschap’ is er al om de 
kleine en grote uitdagingen mee aan 
te gaan, waarmee ook wij worden 
geconfronteerd? 
Ook over kerkasiel, nu bij ons weer 
actueel, werd gesproken. Over de 
ervaringen daarmee opgedaan bij-
voorbeeld in Duitsland en IJsland. En 
wat het doet met een gemeente, als 
de persoon die je, na lang en intensief 
overleg met elkaar, onderdak biedt in 
de kerk, ten slotte toch in je eigen 
huis wordt opgepakt, het land uitgezet 
en je als predikant vervolgens juridisch 
wordt vervolgd? 

Geestelijke steun, inspiratie en 
solidariteit
Natuurlijk was er in de driedaagse 
ontmoeting met de lutherse familie in 

Lutherse Wereldfederatie (LWF) 
bijeen in Slovenië

B

Kringgesprek tijdens de LWF Meeting in 
Moravske Toplice

waar ook de kleine kerk groots is

Slovenië weinig anders mogelijk dan 
naar elkaar te luisteren en netwerk-
verbindingen aan te halen. Maar het 
doet zó goed om je als kleine Neder-
landse lutherse gemeenschap verzekerd 
te weten van de geestelijke steun en 
inspiratie en solidariteit van de andere 
zusterkerken in Europa. 
En als het de kleine Sloveense zuster-
kerk lukt om voor een evenement als 
dit ook de aandacht en aanwezigheid 
te winnen van de staatspresident, dan 
is ook dat iets om van te leren. En te 
beseffen dat wij, als lutheranen hier 
in Nederland, deel zijn van een brede 
en grensoverschrijdende met elkaar 
verbonden gemeenschap; die dáár waar 
wij vanuit onze diepste overtuiging 
van ons laten horen, ook gehoord 
wordt. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
ook geldt voor een lokale gemeente, 
hoe klein ook. Wij durven het alleen 
niet meer te geloven … Of toch?

Andreas Wöhle
president Evangelisch-Lutherse synode

behoort deze tot de middelgrote lutherse gemeenten. 
Sterke punten zijn het warme familiegevoel en de beschik-
baarheid van de 40- en 50-plussers die gereed staan. We 
staan voor veranderingen. Het is aan de ELG Leeuwarden 
om hier een weg te zoeken, mensen te bereiken, erbij te 

betrekken en - elkaar onderling respecterend - tot nieuwe 
resultaten te komen.

Nico Pellenbarg
secretaris ELG Leeuwarden

Alle deelnemers
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ls lutheraan voelt hij zich verbonden met de hele 
Protestantse Kerk in Nederland, in het bijzonder 
uiteraard met de lutheranen. De lutherse traditie en 

het betrekken van de hele kerk bij Luthers theologisch 
denken heeft hij hoog in het vaandel. Daarin ziet hij zijn 
taak om Luther, als vertaler van het evangelie voor van-
daag, te onderzoeken en over te dragen. “Ik ben minder 
confessioneel georiënteerd, het gaat me minder om het 
bewaren van een traditie; maar alleen zoals Luther deed, 
kan ik godsdienstig zijn, uit de overtuiging dat Luther het 
evangelie het best en modernst, dus ook voor onze tijd, 
heeft uitgelegd.”

Op elke bladzij van Luthers teksten ervaart hij zoveel 
diepte ‘dat je steeds opnieuw wilt lezen om het goed te 
begrijpen en de dimensies van zijn gedachten na te gaan 
en ze uit te putten’. Niet om er een leer van te maken, dat 
was het laatste wat Luther wilde. Wars van dogma’s als 
een soort kundigheid bleef hij de Bijbel lezen en liet hij de 
Bijbel als het woord van God spreken. Luther vindt, met 
zijn beroep op de Schrift, in de Bijbel alles waarop hij een 
antwoord zoekt. Het is goed – met Luther – daarvoor open 
te staan; niet altijd eenvoudig want soms zit men te vast 
in het spoor van de eigen traditie - ja, ook de lutheranen. 

Uitleg vanuit de ervaring
Terwijl in de afgelopen decennia de focus van het Luther-
onderzoek in Nederland op de stichtelijke (oorspronkelijk 
Duitse) teksten van Luther lag, is Markus Matthias bezig 
met de academische (oorspronkelijk Latijnse) teksten. Hij 
wil achterhalen welke menselijke ervaringen van Luther 
theologisch geduid werden. Daarom zoekt hij eerst naar 
uitleg voor zichzelf: herken ik de vragen van Luther en 
vind ik zijn antwoord vanuit de Bijbel overtuigend en 
geloofswaardig? Pas dan kan hij ook het gesprek met  
collega’s en studenten aangaan. Zo vindt hij de verbinding 
tussen kerkgeschiedenis en systematische theologie  
interessant en belangrijk voor de theologische opleiding. 
In historisch onderzoek naar Luthers denken ontdekt hij 
de betekenis van grammatica voor dat denken. Als de 
Bijbel Gods woord is, dan horen wij dat woord in een 
concrete taal, in concrete zinsverbanden, niet als abstracte 
geloofsleer maar als concrete toespraak. Matthias bepleit 
het belang van de taal om te kunnen begrijpen en vindt 

dat studenten van nu te weinig tijd krijgen om ook de 
oorspronkelijke teksten van de reformatie goed tot zich te 
nemen en theologisch goed te beredeneren. Een belangrijk 
aspect van de theologiestudie waarvoor ook de kerk aan-
dacht moet hebben.

Geloof kun je beleven
Geloven doe je niet alleen; je bent getuige van elkaar in 
gemeenschap. Doorgaan met je gebroken leven, dat doe je 
in de eredienst: dat we deze week weer opnieuw mogen 
beginnen. God aanvaardt ons als persoon en veroordeelt 
ons niet, hoewel Hij onze daden zeker niet kan goedkeuren. 
In die zin benadrukt het evangelie het verschil tussen  
persoon en daad. Wij doen het anders: we willen ons als 
persoon laten zien door wat we doen. Maar als iemand 
door eigen werk - dus niet in presentie van God - wil 
laten zien wie hij is, zegt Luther: dat is hoogmoed tegen 
God en daarom zonde! En dat is onbarmhartig jegens de 
medemens. Want als ik presteer om zo de ‘beste’ te zijn, 
zet ik daarmee anderen naar beneden. 
De heersende prestatiedruk vindt Matthias moeilijk, men 
lijdt daaraan. Hij herkent het ook in de academische wereld. 
Zijn werk als hoogleraar doet hij met groot plezier maar 
hij voelt soms ook die druk die puur economische redenen 
volgt. Paulus zegt: ‘Doe het allemaal alsof je het niet doet, 
je moet er niet in opgaan.’ (1 Kor. 7:31)

Luther toont hoe - in Christus - God zich buigt naar de 
mens, naar gemeenschap zoekt. Wij mensen zien Hem aan 
het kruis vereenzelvigd met al onze gebrekkigheid en 
onvoltooidheid. Daarin is niemand heilig of beter. 
Luther stelt het beleven daarvan centraal; in Christus blijven 
God en mens altijd bij elkaar. Christus zelf waarborgt dat. 
Dat, vindt Matthias, moet zichtbaar en voelbaar zijn in de 
dienst. En is ook de taak van de predikant. Niet ‘hoe verklaar 
ik de wereld’, maar: ‘zie daar Jezus Christus - Immanuel 
- God met de mens’.

In de toenemende belangstelling van gereformeerden en 
hervormden voor (lutherse) liturgie ziet hij ook hun ver-
langen naar het beleven van die presentie. Liturgie moet 
dat perspectief openen en zal dat kunnen met de juiste, 
geloofswaardige woorden, tekenen en sfeer. Geloof vraagt 
erom gewekt te worden, telkens weer opnieuw. 

Christelijke boodschap: meepraten 
in een veelstemmig koor

A

met nadruk op Luthers uitleg van het evangelie

Markus Matthias is sinds tien jaar hoogleraar Lutherana aan de PThU en ziet het als 
zijn taak om Luther, als vertaler van het evangelie voor vandaag, te onderzoeken en 
over te dragen. Aan studenten, predikanten en gemeenten. Ook in Nijmegen, waar 
hij betrokken is bij de ELG Zuid-Nederland.
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Verbinding theologie met werkelijkheid
Van predikanten verwacht hij ook dat ze goed geschoold 
en taalkundig zijn; minimaal eens per week een goed boek 
mogen lezen en muziek of schilderkunst als uitingen van 
het menselijke leven bij hun werk betrekken. Vooral: dat 
ze theologie en werkelijkheid met elkaar weten te verbinden; 
ook buiten de kerkelijke kring. Ieder moet met vragen kunnen 
binnenlopen. Een probleem misschien eerst antropologisch 
‘aanpakken’, dán vanuit het evangelie duiden. Via een 
verhaal dat de menselijke situatie weergeeft. Bijvoorbeeld? 
De lezing van dominee Pieter Oussoren waarin hij refereert 
aan de lutherse predikant Christian Führer die in Leipzig 
vredesvespers organiseerde in de Nikolaikirche, die leidden 
tot massademonstraties en de uiteindelijke val van de Muur. 
Oussoren stelt in die lezing hoe het (gebroken) leven vanuit 
het geloof ook grote veranderingen teweeg kan brengen 
of eigenlijk grote veranderingen kan ervaren. En hoe je 
kunt leven in geloof en verzoening. Dat getuigt van het 
evangelie in onze tijd.

De cursus ‘Leren van Luther’ (waarvan deze lezing onder-
deel is) noemt Matthias ook een soort dienst. Als poging 
om in gesprek met elkaar en met Luther onszelf en het 
evangelie beter te (kunnen) begrijpen.

Mens - gemeente - evangelie
Kerk weg? Kerk dicht? Hij ziet het graag andersom: wat 
kunnen wij doen om - ook op langere termijn - luthers te 
zijn. Waarin we ons niet in een traditie moeten afsluiten. 
Wij maken deel uit van de hele kerk, dat is genoeg om het 
lutherse zicht op het evangelie te waarborgen. Velen zijn 
daarmee al bezig, het gebeurt. De kerk is er niet alleen 
voor het eigen ‘huis’ maar om bij te dragen in visie en 
daadkracht op het mens-zijn van de hele kerk, van alle 
christenen. Hij ziet volop initiatieven bij gemeenten die 
daarmee bevestigen dat het leuk is gemeente te zijn. In een 
gezamenlijke maaltijd of activiteit en in de dienst waarin 
de menselijke gevoeligheid voor het evangelie wordt aan-
gewakkerd, geloofswaardig gemaakt. Met als christelijke 
boodschap: we praten mee in een veelstemmig koor.

Alma Evenhuis

Professor dr. Matthias is - op uitnodiging - ook beschikbaar 
voor interactie met gemeenten, door gesprek, lezing,  
speciale projecten of als voorganger in de eredienst.
Volgend jaar zal hij in Elkkwartaal de Lutherliederen 
inhoudelijk en tekstueel toelichten.

Markus Matthias (foto: Alma Evenhuis)
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e ontwikkelingen in de liturgie 
staan niet stil. Zo is het de 
eeuwen door ook altijd geweest. 

Er is geen boek rechtstreeks uit de 
hemel komen vallen waarin het voor 
alle eeuwen geschreven stond. Het 
zou niet juist zijn ons voor nieuwe 
ontwikkelingen krampachtig af te 
sluiten en te menen dat het allemaal zo 
moet blijven als het in de Reformatie-
tijd is opgeschreven. Luther zou het 
ongetwijfeld hoogst bedenkelijk vinden 
als hij merkte dat de veranderingen, 
die hij in zijn tijd noodzakelijk vond, 
tot een ‘nieuwe wet’ zijn geworden.

Deze tekst was te lezen in de toelichting 
bij een ‘nieuw katern’ in 1988. Sinds 
dit katern is er veel gepubliceerd op 
het gebied van de orde van de hoofd-
dienst. In 1998 werd in het Dienstboek 
van de Protestantse Kerk een orde I 
volgens de lutherse traditie opgenomen 
die al afweek van het katern 1988. 
Dit Dienstboek is, na meer dan tien 
jaar te zijn beproefd, in mei 2016 door 
de generale synode als Dienstboek 
van de Protestantse Kerk vastgesteld. 
Daarnaast zijn in het ‘Liedboek, zingen 
en bidden in huis en kerk’ de gezongen 
onderdelen van de orde van de hoofd-
dienst als LB 270 opgenomen in 
gewijzigde bewoordingen en melodieën. 
Kortom, genoeg aanleiding voor de 
synode om de commissie liturgie en 
kerkmuziek opdracht te geven tot  
een herziening van de orde van de 
hoofddienst.

Uitgangspunten bij het herzien
N  In de herziene orde van de hoofd-

dienst is standaard uitgegaan van 
een dienst met viering van het 
Heilig Avondmaal;

N  Voor de indeling worden de vroeg-
kerkelijke (Latijnse) benamingen 
gehanteerd omwille van de ver-
binding met de traditie en de kerk-
muziek zodat mensen vertrouwd 
blijven met deze benamingen, die 
tegelijkertijd zijn voorzien van een 
vertaling;

N  Ook de muziek in de dienst wordt 
duidelijk genoemd;

N  Waar onderdelen van de liturgie 

kunnen worden gezongen of 
gesproken, wordt gezongen als eerste 
genoemd omdat dat de voorkeur 
heeft;

N  Omwille van de eenvoud en helder-
heid is gekozen voor een voorstel 
met zo min mogelijk keuzemogelijk-
heden (of/of);

N  De liturgie is, ook wat betreft de 
paarse tijd, vereenvoudigd;

N  In de liturgie is de taal naar deze 
tijd aangepast. Vanwege die aan-
passingen is een klein aantal wij-
zigingen in melodieën aangebracht;

N  Het lichaam doet mee in de ere-
dienst. Voorgesteld wordt om vaker 
te gaan staan; het staan is een 
vorm van eerbied. Het gaan staan 
verwijst ook naar de opstanding.

Voorbeelden
staan

Nieuw is dat we aan het begin van de 
dienst gaan staan tot en met het Kyrië 
en Gloria. Daarna begint met de Groet 
een volgend onderdeel van de dienst. 
Als mensen van de opstanding en 
staande uit eerbied voor de ontmoeting 
met God beginnen we zo de dienst.

regieaanwijzingen
De aankondiging Laten wij … is weg-
gelaten. Deze zin is eigenlijk een 
regieaanwijzing. Het zingen zelf is 

D

Een ‘nieuwe’ orde van de hoofddienst?
De commissie liturgie en kerkmuziek kreeg opdracht tot een herziening

Gerrit Baas

het kyriegebed! Dit gezongen gebed 
kan voorafgegaan worden door een 
gesproken kyriegebed. In het overleg 
tussen voorganger en organist moet 
worden afgestemd of het gezongen 
kyrie voorafgegaan wordt door een 
kyriegebed door de voorganger.

liturgische taal
De tekst van het Gloria eindigt (sinds 
1955) met de woorden bij mensen des 
welbehagens. Wie begrijpt tegenwoordig 
nog wat hiermee wordt bedoeld? En 
wat te denken van God zij eeuwiglijk 
dank? Voor al deze archaïsche teksten 
zijn taalaanpassingen gevonden, 
waarbij de melodie soms ten dele is 
omgevormd.

vredegroet
Na het Agnus Dei volgt de oproep 
elkaar een teken van vrede te geven: 
elkaar met vrede van Christus te 
groeten. Bij de toelichtende introductie 
wordt vermeld: het is bij de vredes-
groet niet de opzet dat je iedereen 
groet. Wanneer men de mensen om 
zich heen groet ben je al groetende 
met iedereen verbonden.

Ga het beproeven, ook die  
37 liederen van Luther 
Verder nodigt de commissie iedereen 
uit om deze liturgie eerst eens een jaar 
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ongewijzigd te beproeven. Liturgie is 
een huis om in te wonen. Dat vraagt 
tijd om nieuwe gewoontes eigen te 
maken.
Ten slotte zijn, naast de gereviseerde 
orde van de hoofddienst, de Neder-
landse vertaling van alle 37 liederen 
van Luther opgenomen zodat men, 

gedurende het jaar van beproeven, 
kan volharden met het zingen van 
deze liederen.

Gerrit Baas
lid en voormalig voorzitter van de 
Commissie Liturgie en Kerkmuziek

n 2016 presenteerde de commissie Liturgie en Kerk-
muziek haar eerste versie van de herziene Orde van de 
Hoofddienst, als resultaat van de synodale opdracht 

tot het samenstellen van een katern ten behoeve van de 
viering van de zondagse hoofddienst. Enkele synode-
vergaderingen later - aangevuld met adviezen van de  
Theologische commissie en de commissie Orde van Dienst - 
werd de uiteindelijke herziene Orde van de Hoofddienst 
vastgesteld op 11 november 2017. Ook kreeg de commissie 
Liturgie en Kerkmuziek opdracht een ‘levend document’ 
tot stand te brengen in het kader van het lutherse erfgoed. 
Zo verscheen  de bundel ‘Liederen van Luther, een levend 
document’.

Hoofddienst volgens de gereviseerde liturgie
‘Levend’ was vooral de introductie van dit document in 
een volledige hoofddienst volgens de gereviseerde liturgie 
waarmee de synodevergadering van 3 november begon. 
Nee, niet elke synodevergadering wordt op deze manier 
geopend. Gangbaar is een sober samenzijn met woord, 
lied, gebed en een meditatie van de president-predikant. 
Des te indrukwekkender, nu in de lutherse kerk van Zwolle, 
was deze speciale eredienst waaraan alle synodeleden, met 
het nieuwe document in de hand, participeerden. En waarin 
de herziene elementen in praktijk werden gebracht. Zoals 
het gaan staan (tot en met het Kyrie en Gloria); het weglaten 
van Laten wij (want het zingen is immers het kyriegebed); 
de vredegroet na het Agnus Dei (elkaar groeten met de 
vrede van Christus) en de viering van het Heilig Avondmaal 
(in de revisie steeds standaard in de hoofddienst). 

De dienst werd voorgegaan door drie predikanten: 
Andreas Wöhle (synode president), Susanne Freytag  
(commissie Liturgie en Kerkmuziek, ELG Zuid Nederland) 
en Margo Jonker (ELG Zwolle). 

Om te beproeven
Die morgen klonken veel liederen van Luther in de samen-
zang, onder begeleiding van organist Sebastiaan 't Hart. 
Inspirerend en jubelend - want zingen kúnnen ze, die 
lutheranen.
Na de dienst overhandigde Gerrit Baas het eerste exemplaar 
van ‘Liederen van Luther, een levend document’ officieel 
aan Andreas Wöhle. 
Later, tijdens de vergadering, gaf Gerrit Baas een heldere 
toelichting op de nieuwe liturgie. “Om te beproeven”, zo 
moedigde hij aan, “wen eraan, neem de tijd om het je eigen 
te maken. Om zo uit te komen bij het huis dat liturgie is.”

Alma Evenhuis

I

Liturgie is een huis 
om in te wonen
een proeve in praktijk

Liederen van Luther, een levend document
Het ging Luther erom dat de gemeente zingt. Zingen is  
naast het gebed ons antwoord op het evangelie. Tekst en 
muziek versterken elkaar waardoor het hart nog meer wordt 
aangesproken. De muziek is voor Luther een geschenk van 
God die de ziel vrolijk maakt en de duivel verjaagt.  
Aldus Susanne Freytag (secretaris commissie liturgie en 
kerkmuziek) in het voorwoord.
Deze bundel met alle 37 liederen van Luther, inclusief de revi-
sie van de orde van hoofddienst, werd samengesteld door de 
commissie liturgie en kerkmuziek, in opdracht van de 
synode. De liederen zijn voorzien van een zingbare Neder-
landse vertaling; een deel ervan is ontleend aan bestaande 
uitgaven, een aantal liederen en coupletten is geheel of gedeel-
telijk hertaald. Lutherse gemeenten en organisten krijgen  
binnenkort een exemplaar toegestuurd, namens de synode. 
De bundel is uitgegeven bij het Boekencentrum. U kunt 
het bestellen via de boekhandel. ISBN: 9789023952121.
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ijf jaar nadat de Raad van Kerken 
in Nederland een verklaring 
uitgaf over de rol van de kerk 

in de Nederlandse slavernijgeschiedenis 
is het opvallend stil. Ondertussen is, 
ook hier, de Zwarte Piet-discussie nog 
niet verstomd en worstelen mensen 
met hun geschiedenis. Hoe kan de 
kerk hierin betekenisvol zijn?

Erkenning
In 2013 vierden we in Nederland 150 
jaar afschaffing van de slavernij. Ter 
gelegenheid daarvan publiceerde de 
Raad van Kerken een verantwoording 
over de rol van de kerken in de slavernij-
periode. Een document waarin erkend 
wordt dat de theologie misbruikt is 
om slavernij te legitimeren, en de kerk 
geen recht gedaan heeft aan mensen 
die naar Gods beeld geschapen zijn. 
Er wordt niet alleen betrokkenheid 
erkend en afstand genomen, maar ook 
wordt de pijn blootgelegd van een 
onomkeerbaar verleden dat sporen in 
het heden nalaat. En van daaruit geven 
de kerken zichzelf de opdracht om 
samen te werken aan een samenleving 
waarin ieder tot z’n recht komt. Wat 
zien we daarvan in 2018?

Niet zeuren, maar doorgaan
Ik raak in gesprek met Bianca Gallant, 
diaken van ELG Amsterdam. Vorig jaar 
organiseerde de Council for World 
Mission, waarvan de Protestantse Kerk 
lid is, hoorzittingen in Londen, Jamaica, 
Ghana en de USA. Plekken waar het 
slavernijverleden zichtbare sporen 
nagelaten heeft. Op uitnodiging van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
bezocht zij protestantse gemeenschappen 
in Londen en Jamaica. Bianca: “Voor 
mij is het slavernijverleden nooit zo’n 
issue geweest. Ik ben geboren in 
Suriname en woon in Nederland. Ik 
heb me eigenlijk nooit beziggehouden 
met dit thema. Van mensen die dat 
wel deden dacht ik vaak: ‘niet blijven 
zeuren, maar doorgaan’.”
Bij haar bezoek aan Londen ontdekte 
ze hoe gekleurde mensen vaak in 
armoede leven en minder kansen 
hebben in het maatschappelijk leven. 

V

Denken en spreken over  
de Nederlandse slavernijgeschiedenis

Armoede wordt nog steeds ervaren 
als een uitvloeisel van achterstelling 
door de slavernij. Door het gedeelde 
lot raakt men op elkaar aangewezen, 
vindt men steun bij elkaar en de kerk 
lijkt een bindende factor zijn. Bianca 
verwondert zich erover dat mensen 
troost vinden in de kerk die in het 
verleden ook veel kwaad gedaan heeft. 

Gebrek aan toekomstperspectief 
Ook in Jamaica heerst armoede én zijn 
er volle kerken. Bij de dekolonisatie 
bleef het land berooid achter; letterlijk 
kaalgeplukt en zonder deskundigheid 
om het land te besturen. In dit vacuüm 
belandt westerse financiële hulp al 
snel in handen van enkelingen, wat 
corruptie uitlokt. Een toekomst-
perspectief voor de brede bevolking 
ontbreekt. Wat lonkt is het goede 
leven van de ‘blanken’. Mensen bleken 
hun huid, stijlen hun haar, maar hoe 
meer ze op hun ideaal lijken, des te 
verder verliezen ze hun eigen identiteit. 
En in Ghana zijn er nog steeds onbe-
wuste, onderlinge haatgevoelens van-
wege bevolkingsgroepen die slaaf 
werden gemaakt en groepen die de 
slaafgemaakten hebben verhandeld.
Bianca: “Ik heb mensen zien lijden. 
In het welvarende westen verliezen 
mensen perspectief omdat achterstelling 
op de arbeidsmarkt minder kansen 
biedt om vooruit te komen. Op Jamaica 
staan mensen met lege handen.” Ze 
wordt geraakt door deze mensen, en 
in haar ontwaakt een activisme. 

Onwetendheid
Weer in Nederland maakt Bianca een 
terugkoppeling naar de Protestantse 
Kerk, die in haar veelheid van actuele 
thema’s het slavernijthema geen directe 
prioriteit geeft. Dat is voor haar geen 
reden om af te wachten en ze begint 
in Amsterdam. Ter gelegenheid van 
Keti Koti op 1 juli 2018 organiseert 
de Amsterdamse diaconie, in samen-
werking met NiNsee (Nationaal instituut 
Nederlands slavernijverleden en erfenis), 
een symposium in de Oude Lutherse 
kerk waar ook een theaterstuk opge-
voerd wordt. Daarin wordt zichtbaar 

(foto: Lynette Li)

hoe de slavernij met de Bijbel in de 
hand vorm kreeg. Opvallend in de 
reacties noemt ze onwetendheid over 
slavernij. Er is nog een wereld te  
winnen aan educatie en bewustwording 
van onze geschiedenis.

Bewustwording
Ook voor mij draagt dit gesprek bij 
aan een zekere bewustwording. Zo 
wordt duidelijk dat de oudere generatie 
het soms als vanzelfsprekend neemt 
dat de verhoudingen ongelijk zijn. 
Trots op wat sommigen inmiddels 
bereikten in het leven, nemen zij voor 
lief dat dit niet voor ieder is weggelegd. 
De jonge generatie, opgroeiend in een 
land van gelijke kansen maar de 
praktijk anders ervarend, zwijgt niet 
langer. Maar de aanklacht landt nau-
welijks bij witte mensen die zich van 
geen kwaad bewust zijn. 
In de Zwarte Piet-discussie of het 
hernoemen van straten en tunnels 
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blijven de verhoudingen ongewijzigd: 
daders en slachtoffers staan tegen-
over elkaar in het bestrijden van of 
iets nu wel of geen racisme is. En 
haasten we ons om te zeggen dat we 
niet discrimineren, maar … 

Valkuil
Ook ik sta op het punt waar Bianca 
eerder stond: niet blijven zeuren maar 
doorgaan, waarmee ik impliciet uit-
druk dat ik de last van anderen niet 
erken; ik sta erboven.

In de zoektocht naar de ‘eigen’ iden-
titeit ligt het gevaar op de loer dat  
we ons superieur voelen. Natuurlijk 
haasten we ons dit te ontkennen 
maar er is nationale trots, zoals onze 
VOC-mentaliteit (nota bene) waaraan 
we onze ondernemersgeest en wel-
vaart danken of onze kruistocht om 
overal ter wereld democratie te (willen) 
brengen; ach, er zijn zoveel situaties 
waar we ons groot voelen tegenover 
de ander. Zo kunnen onze missies vol 
goede bedoelingen verstikkend werken. 
De valkuil zit in óns. We hebben een 
wereldbeeld van ongelijkheid in onze 
geschiedenis vormgegeven en door-
gegeven.

Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk 
dat zich een gevoel van superioriteit 
in ons collectieve onderbewuste heeft 
genesteld. Daaruit ontstaan daders en 
slachtoffers, topdogs en underdogs. 
Maar hoe makkelijk draaien de rollen 
om als trots op de eigen identiteit 
doorslaat? Wat als ‘Black is Beautiful’ 
de norm wordt? 
Worden we niet allen daders en slacht-
offers als achtergestelden geen erken-
ning krijgen en als de anderen het 
nooit goed kunnen doen, omdat zij 
nu eenmaal uit de superieure hoek 
komen? Is het wegschrappen van de 
herinneringen aan de donkere 
geschiedenis een garantie dat die  
zich niet meer zal herhalen?

Ik ben verrast en opgelucht dat de 
Raad van Kerken zich niet focust op 
de verhouding slachtoffers - daders, 
maar een stap vooruit maakt. Samen 
zullen we naar een maatschappij 
moeten groeien waarin ieder recht 
gedaan wordt. Hier zie ik de rol van 
de kerk in beeld komen. Daar is een 
plek voor educatie en bewustwording 
over wat theologie aan schade berok-
kend heeft. En op diezelfde plek kunnen 
we vanuit de theologie ook weer een 
positief antwoord formuleren op 
wrok en voortdurende discriminatie. 
Andere interpretaties bieden kansen 
voor heling.
Dat onderkent ook directeur Urwin 
Vyent van NiNsee: “we moeten niet 
in de slachtofferrol blijven maar met 
elkaar verantwoordelijk zijn voor 
verandering.” Hij benadrukt om voor-
ouders niet alleen als onderdrukte 
slaven te zien maar ook hun kracht, 
geloof en doorzettingsvermogen te 
erkennen en daar naar te leven. En 
dat de kerk zich niet moet laten 
slachtofferen door de theologie van 
de voorvaderen.

Erfzonde als collectief probleem
Tijdens de presentatie van de verklaring 
van de Raad van Kerken in 2013 deed 
Yozé Höhne, actief in diverse kerkelijke 
en vredesorganisaties in Utrecht, de 
opmerkelijke uitspraak om het woord 
erfzonde als theologische categorie 
weer in te voeren, en dan in de zin van 
Thomas van Aquino. Die beschouwde 
erfzonde als een collectief probleem, 
namelijk de structuren van onrecht 
die kwaad blijven produceren en zo 
het kwade in de mens uitlokken. Bianca Gallant (foto: Roy Gallant)

Met die vernieuwde aandacht voor de 
erfzonde hoeft de kerk niet terug te 
vallen in de collectieve aanklacht van 
de mens maar heeft ze een startpunt 
om de weg van genade en bevrijding 
te verkondigen. Goed en kwaad kleeft 
aan ieder van ons. Daarin zijn we 
gelijk voor elkaar en gelijk voor God. 
Daar is geen ruimte voor superioriteit 
of voor uitsluiting. God biedt in 
Christus een weg om telkens opnieuw 
te beginnen. 
Het evangelie biedt een weg uit de 
verbitterde kluwen van daders en 
slachtoffers.
Samenwerken aan een wereld waar 
gerechtigheid woont is lastig. Luther 
troost me met de gedachte dat ik 
daarin elke dag weer opnieuw mag 
beginnen, niemands onderdaan ben 
én dienstbaar aan ieder.

Vanuit de kerk is in voorgaande eeuwen 
de heilloze weg van de slavernij met 
theologische argumenten geplaveid. 
Daarin voelen we ons niet meer  
geketend door die interpretaties. Met 
een nieuw verstaan van het Evangelie 
zullen we de weg naar bevrijding en 
heling van de brokstukken uit het 
verleden kunnen inslaan. Een hand-
reiking naar elkaar: zoekend, worstelend, 
vasthoudend. Vooruit, aan de slag 
met de mooie woorden uit 2013!

Rien Sprong



elkkwartaal16 december 2018

Hoe brengen we als kerk en gemeente 
het Lutherse ter sprake in de publieke 
ruimte van onze samenleving? En wat 
is dat eigenlijk? Vorige maand spraken 
we hierover tijdens een Europese 
bijeenkomst van de Lutherse Wereld-
federatie. Daar blijkt dat het uitleggen 
van onze Nederlandse context en 
geschiedenis aan de Europese zusters 
en broeders al tamelijk ingewikkeld 
is. Verzuiling en verzet tegen een, 
lang zo ervaren, oppermachtige en 
moraliserende kerk met vaak als 
gevolg radicale en persoonlijke breuk 
met die kerk. Typisch Nederlandse 
zaken waar andere kerken minder of 
andere problemen mee hebben.
Maar hoé kunnen wij als gemeenten, 
staand en gaand in de lutherse traditie, 
dat lutherse inbrengen bij het maat-
schappelijk discours?

Kentering
Ik besef terdege dat veel gemeenten 
het overleven in de eigen lutherse 
gemeenschap zo veel energie kost dat 
zo’n theoretische vraag al gauw uit 
het zicht verdwijnt. Maar we maken 
die vraag ook te groot. 
Ontegenzeggelijk is er een kentering 
gaande in de krampachtige kortzichtig-
heid waarmee overheidsbestuurders 
alles wat naar ‘kerk’ rook lang op 
afstand probeerden te houden. En 
wellicht is een positief gevolg van de 
afstand die groeide tegenover kerk en 
geloof dat kerk vandaag niet bedreigend 
meer is. Men durft opnieuw te kijken 
naar het mogelijk positieve effect op 
het speelveld van de samenleving.

Niemand valt erbuiten
Zo zijn kerk en gemeente weer steeds 
vaker gesprekspartner in en bij de 

cohesie van ons samenleven: wat houdt 
ons bijeen in dit land en hoe houden 
we het leefbaar in dorp en wijk? Dan 
blijkt dat een fijnmazig netwerk, zoals 
beschikbaar binnen onze kerkelijke 
gemeenschappen, onmisbaar is voor 
het werk aan onze maatschappelijke 
samenhang. 
Dat begint bij het gemeentelijk 
‘omzien naar elkaar’, zowel diaconaal 
als pastoraal, en met regelmatige ont-
moetingen op zondag én door de week. 
Allang niet meer vanzelfsprekend en 
in feite ook volop politiek van inhoud. 
Want vanuit het Evangelie houden 
wij vast aan de boodschap dat ieder-
een - los van wie of wat, hij/zij - 
onmisbaar is voor God en daarom aan 
onze zorg is toevertrouwd. Onproductief, 
dwars, te oud of jong, te buitenlands? 
Bij ‘kerk’ valt niemand erbuiten.

Vrijheid en incarnatie
Zo gezien is het Evangelie een revo-
lutionair concept van leven en geloven 
dat dwars staat op sommige ideologieën 
die in onze samenleving de boventoon 
voeren. Wellicht ligt daar al een goed 
begin van onze inbreng in het publieke 
gesprek: als we zijn wie we zijn, als 
gemeenschap van mensen bij elkaar, 
niet om goederen of aanzien te ver-
werven of voordeel in de concurrentie 
om baan en geld. Maar omdat wij 
een visioen delen op leven. Centraal 
en heel luthers daarin staan vrijheid 
en incarnatie.
De vrijheid van een christenmens, 
niet als vrijheid van maar als vrijheid 
voor, die ons vrij maakt ook anderen 
te raken in hun behoefte aan leven 
en zin en inhoud. 
Incarnatie, de overtuiging dat God 
niet ‘ergens’ is in een ongrijpbare 

hemel maar dat die hier - in dit leven -  
gestalte krijgt. Incarnatie als grondtoon 
van geloof en leven, met oog voor de 
héle mens - naar lichaam en ziel, 
ongeacht sekse en gender, in diaconale 
en pastorale behoeftes en bij knel-
punten voor enkeling en samenleving.
Als we hier nou eens mee beginnen. 
Zonder ingewikkelde PR-strategieën 
maar door te zijn zoals we zijn, waar-
mee we een manier van geloven en 
leven vindbaar houden, ook naar God.

Lutherse identiteit?!
De lutherse identiteit is niet iets voor 
‘overgebleven lutheranen’ maar is en 
bestaat in het uitdragen en vruchtbaar 
maken van die spiritualiteit. Naar de 
huidige lutheranen én naar de hele 
wijk, stad en samenleving. In onze 
zoektocht naar een menselijke samen-
leving is het Lutherse dan een wezen-
lijke bijdrage omdat het gebrokenheid 
beaamt; van genade leeft; vanuit 
traditie naar vernieuwing zoekt en 
deze omhelst; waarde hecht aan 
esthetiek en de samenhang van vorm 
en inhoud in liturgie en leven. Ook 
omdat dit het ‘intellect’ van de deel-
nemer aan de eredienst uitdaagt en 
andersbegaafden ruime beeldtaal biedt 
in de open toegang tot het geheim 
van God.
Ja, dat zijn grote woorden - maar als 
lutheranen zijn we dan ook al een 
paar eeuwen onderweg: 501 jaar om 
precies te zijn.

Andreas Wöhle
president Evangelisch-Lutherse Synode

woord&visie

Lutherse identiteit in de publieke ruimte
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e laatste jaren zijn nogal wat kerkgebouwen verkocht 
door kerkelijke gemeenten en in gebruik genomen 
voor andere doeleinden: een boekhandel, een  

restaurant, appartementen …
In Luthers Hoorn heeft men al in 1991 een stichting opge-
richt om te voorkomen dat het kerkgebouw in vreemde 
handen komt: Stichting Behoud Lutherse kerk Hoorn.

Schuilkerk
De Lutherse gemeente Hoorn is gesticht op 15 oktober 1628. 
Er werd een schuilkerk gebouwd achter de huizen aan de 
Ramen, omdat in die tijd naast de gereformeerde kerk geen 
andere religies waren toegestaan. De leden van de kerk 
bestonden voor een groot deel uit immigranten uit het 
Oostzeegebied, uit Westfalen en verdreven Lutheranen uit 
België en noord-Frankrijk.
In 1760 bleek het gebouw te slecht om te laten staan. Er 
kwam een nieuw kerkgebouw, deze keer met de voorgevel 
prominent aan de Ramen. De kerk werd gebouwd naar 
voorbeeld van de Lutherse kerk aan de Wolfshoek in  
Rotterdam, maar dan in een vereenvoudigde vorm. De 
voorgevel toont prachtige gebogen lijnen en het interieur 
is in Lodewijk XV-stijl. De kerk in Rotterdam is in mei 
1940 verwoest tijdens het bombardement. Jacob Hart,  
de aannemer van de kerk in Hoorn, was familie van de 
aannemer van de Lutherse kerk in Rotterdam.

Rijksmonument
De lutherse gemeente in Hoorn is niet groot en heeft een 
kleine kerkenraad. Om ervoor te zorgen dat het gebouw 
wordt behouden is in maart 1991 de Stichting Behoud 
Lutherse kerk Hoorn opgericht. Hierin hebben twee leden 

van de kerkenraad en drie personen van buiten de kerken-
raad zitting, en dat mogen ook mensen zijn die niet tot de 
Lutherse kerk behoren. Het gebouw is nog steeds eigendom 
van de Lutherse gemeente. Onderdeel van het gebouw is 
het monumentale Pieter Müller-orgel, gebouwd in 1773 
en dus bijna net zo oud als het kerkgebouw.

De heer Van der Zee, secretaris van de stichting, geeft aan 
dat men zich voornamelijk bezighoudt met het onderhoud 
van de kerk, dat komt op de eerste plaats. Zowel de kerk 
als het orgel zijn rijksmonumenten. Naast onderhoud wordt 
het gebouw ook gepromoot voor diverse activiteiten en is 
het te huur. De kerk wordt altijd opengesteld tijdens Open 
Monumentendag en men doet mee in de Stichting Concert-
fonds Hoornse orgels, waardoor het orgel regelmatig te 
beluisteren is.

Recent heeft de stichting bijgedragen in een gedeeltelijke 
vernieuwing van de geluidsinstallatie in de kerk. Er zijn 
nieuwe speakers geplaatst in de kerk en in de consistorie, 
evenals een nieuwe microfoon. Ook is de ringleiding 
opnieuw ingesteld.
De stichting krijgt haar geld onder andere via donateurs 
die tweemaal per jaar op de hoogte worden gehouden via 
een bulletin. De Anbi-status maakt het voor veel mensen 
aantrekkelijker om donateur te worden van de stichting. 

De Stichting Behoud Lutherse kerk Hoorn is niet de enige 
stichting op dit gebied, maar wel de enige lutherse. In 
Hoorn heeft men daar inmiddels goede ervaring mee. Voor 
gemeenten die nadenken over het behoud van hun kerk-
gebouw is dit wellicht ook een optie. 

De Lutherse kerk aan de Ramen is gebouwd in 1768 en in 
1769 ingewijd, dat is dus bijna 250 jaar geleden. In januari 
2019 gaat de stichting, in overleg met de kerkenraad, 
bekijken welke activiteiten mogelijk zijn om het fraaie 
kerkgebouw extra onder de aandacht te brengen. 

Ingeborg Kriegsman

D

Een stichting voor behoud van de kerk

Lutherse kerk Hoorn aan de Ramen

Op YouTube staat een filmpje met beelden van het interieur 
van de kerk en orgelmuziek op het Pieter Müller-orgel. Zoek 
op Hoornse orgels in vogelvlucht deel 4 op www.youtube.com.

Willeke Jeeninga heeft een boekje geschreven over de 
geschiedenis van de kerk: De Lutherse kerk te Hoorn.  
Het is te koop via de Vereniging Oud Hoorn. Zoek 
‘lutherse kerk Hoorn’ op www.oudhoorn.nl/winkel.
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e Evangelisch-Lutherse Gemeente Flevoland werd 
gesticht in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland op 1 
januari 1991. In haar topjaren telde de gemeente ruim 

tweehonderd leden. Toen in 2014 de gemeente fuseerde 
met de plaatselijke hervormde gemeente en gereformeerde 
kerk tot de Protestantse Kerk Almere (PKA), werd de ELG 
Flevoland daarbij opgeheven. De zorg en verantwoordelijk-
heid voor een voortgaande ‘lutherse presentie’ werd, met 
hulp van de Commissie Steunverlening, organisatorisch 
neergelegd bij de PKA. Die bleek deze verantwoordelijkheid 
gaandeweg steeds minder zo te ervaren en verwezenlijken.

Lutherse spiritualiteit en pastorale zorg
Toen vond een kleine groep lutheranen in Almere Buiten, 
buiten de formele structuren om, gehoor bij dominee 
Rianne Veenstra voor hun vraag naar ondersteuning en 
pastorale begeleiding.
Op initiatief van mevrouw Gudrun van de Loosdrecht 
(betrokken lid van de lutherse gemeenschap) werd in mei 
2018 een gesprek belegd tussen de lutheranen, Andreas Wöhle 
(synodepresident) en Rianne Veenstra (predikant Almere 
Buiten). Met als doel wegen te vinden om de lutherse  
spiritualiteit en pastorale zorg weer structureel op de PKA-
agenda te krijgen. Almere Buiten bleek bereid dé plek te 
worden waar ook aandacht voor het lutherse zou zijn; de 
PKA stemde ermee in deze taak daar ook formeel te plaatsen.

Luthersoep en viering
Verder leidde dat gesprek tot een eerste activiteit: op 10 
oktober was er een bijzondere bijeenkomst in kerkgebouw 
de Drieklank, met een eenvoudige maaltijd en de viering van 
een luthers Avondgebed (Vesper/Complete), gecombineerd 
met het Heilig Avondmaal. Alle, als lutheranen ingeschreven, 
gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Zuidelijk en 
Oostelijk Flevoland waren hiervoor uitgenodigd, evenals 
andere leden van de PKA.

D

Het luthers geluid in Flevoland
een nieuw initiatief is geboren

Recept voor de Luthersoep 

Ingrediënten voor 10 personen:
1 kg. knollen, wortel, pastinaak, peterseliewortel
100 gr. boter
1 liter groentebouillon
2 takjes tijm
2 kruidnagels
zout en peper
1 kaneelstokje
150 gr. geraspte belegen kaas
1 liter wit druivensap
5 eierdooiers geklutst
nootmuskaat

Toren De Drieklank, Almere Buiten 

Stoof de in blokjes gesneden knollen in boter. Giet de 
bouillon erbij en kook ca. 15 minuten met tijm, zout en 
peper en de kruiden. Als de knollen gaar zijn: voeg kaas 
en druivensap en geklutste dooiers toe. Warm de soep nog 
een keer op, zonder te laten koken. Serveer direct met 
dikke plakken brood. 
De Luthersoep is machtig en werd in de tijd van Luther 
ook als warm ontbijt gegeten. Er waren toen nog geen 
aardappelen, vandaar de pastinaken of andere knollen. In 
de omgeving van de Wittenberg zijn opgravingen gedaan 
en vond men resten van o.a. een kruidentuin waarmee dit 
basisrecept is gemaakt. 

Cor en Evamarion Scherrewitz
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De respons was goed en tijdens de maaltijd, waarbij onder 
andere Luthersoep werd geserveerd, gaf de president een 
korte inleiding bij de liturgie en werden de liederen daaruit 
geoefend. Aansluitend vond de viering plaats in de tot 
kapel aangepaste kerkzaal, met deelname van ruim dertig 
mensen. President Wöhle en dominee Veenstra gingen 
samen voor in de viering.
Deze ingetogen bijeenkomst werd door de aanwezigen als 
heel positief ervaren en als goede aanvulling gezien op 
andere, in de gemeente gepraktiseerde, vormen van viering 
zoals Taizé.

Deze positieve ervaring motiveert de leden van de lutherse 
werkgroep in hun streven nieuwe initiatieven te ontplooien 
om het lutherse geluid in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland te 
laten doorklinken en om de lutherse traditie meer betekenis 
te geven binnen de Protestantse Kerk. De werkgroep zal 
ook nagaan hoe de pastorale zorg voor lutherse leden in 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland verder kan worden geregeld.

Angela van Eck, Joke Edel, DirkJan Rozema

et is bijna een modeverschijnsel om chagrijnig te 
worden van Kerst: het is te commercieel; we gaan 
ons te buiten aan te veel, te zoet, te zout, te vet; de 

familieruzies komen tot uitbarsting zodat we direct kunnen 
aanschuiven bij ‘Het familiediner’ van de EO; de eenzaamheid 
grijpt je bij de keel; en het verwachtingsvol uitzien naar het 
licht van Kerst is verworden tot jaarlijks terugkerende stress.

Wat doen wíj met Kerst dit jaar? Bij ons is dat geen vraag. 
Al zeventien jaar weten we precies waar we zijn: thuis. De 
kaarsen in de adventskrans branden op de zondagen ervóór, 
de kerstboom met frisse naalden zegt gedag tegen de kont 
van het paard van Sinterklaas dat net om de hoek van de 
straat verdwijnt. Gedurende Advent reppen herders en hun 
vee zich naar de led-verlichte kerststal in de boekenkast 
en maken de wijzen zich ergens in een verre oostelijke 
uithoek van het huis klaar voor de lange reis. Ieder jaar is 

er die meerdaagse veldtocht van kerstvieringen, extra 
repetities van de cantorij, zangdiensten en andere bijeen-
komsten waarop de geboorte van het kerstkind centraal 
staat. De kerk is op haar mooist: alles is feeëriek verlicht, 
de kaarsen in de kroonluchters branden en de boom staat 
metershoog in het koor.
Voor een domineesgezin is er geen ontsnappen aan, en dat 
hoeft ook niet. Het gekke is dat er juist een enorme rust 
uitgaat van de vanzelfsprekendheid van deze tot de nok 
toe gevulde tijd: het gaat zoals het gaat en dat is goed.
Voor wie er echt geen zin in heeft dit jaar: kruip onder de 
dekens en laat je troosten door Willem Wilmink: ‘Wees 
niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen, dat is niet 
meer dan achtenveertig uur. En uren, het ene vlug, het 
andere trager, uren vervliegen op den duur.’

Martje van der Heijden

H
Wartaal Het is maar twee dagen Kerst

In memoriam 
Gudrun van de Loosdrecht (1933-2018)

Gudrun was jarenlang kerkenraads-
lid van de ELG Flevoland en pasto-
raal en diaconaal actief. Jarenlang 
organiseerde zij ontmoetingsavonden 
in Almere Buiten. Met gemeenteleden, 
leden die niet meer kerkten en 
belangstellenden die deze laagdrem-
pelige avonden bezochten om gedachten uit te wisselen of 
om alleen te luisteren. Het kostte Gudrun steeds meer 
moeite om voor deze bijeenkomsten belangstellenden te 
vinden. In het voorjaar riep zij de lutheranen op nog 
eenmaal bijeen te komen voor een bespreking in de Drie-
klank om, in aanwezigheid van de predikanten Andreas 
Wöhle en Rianne Veenstra, mee te denken over het toe-
komstig behoud van het lutherse in Almere. Ze was  
ernstig ziek waardoor haar energie afnam; dit bijeenzijn 
gebruikte ze voor nieuwe initiatieven om de lutherse vlam 
brandend te houden. Bij die bijeenkomst werd het plan 
gesmeed voor de viering van het Lutherse avond gebed op 
10 oktober. Gudrun kon het niet meer meemaken. Zij over-
leed twee maanden eerder.
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nlangs dropte Fresku zijn nieuwe EP, hij rijmt over 
de laatste, de laatste van zijn soort. 

“De laatste van mijn soort,
Ik ben de laatste van mijn soort,

Maar we zijn er, en we gaan nog even door.”

Hij wist het te vangen, het gevoel dat ik ken over jong en 
luthers zijn in Nederland. Alsof je de laatste bent, de laatste 
van je soort. Ik zocht daar waar ik dacht dat ik het vinden 
kon, maar vond het daar waar ik niet had verwacht te 
gaan zoeken. De manier om te vertellen wat ik heb gevonden 
heb ik helaas nog niet kunnen uitvoeren ... 
Ik vond het bij de Lutherse Wereld Federatie, ik zag het; 
ik ben niet de laatste van mijn soort, en ik zeg tegen alle 
jonge lutheranen in Nederland: wij zijn niet de laatste van 
ons soort! Honderden jongeren vond ik, luthers, ieder op 
een eigen manier. Maar met (soms) dezelfde zekerheden en 
twijfels, net als ik. Jonge mensen, mensen met hoop, 
geloof en een boel liefde. En Fresku rapt verder. 

“God vergeef me want m’n hart is niet meer zuiver
Die gedachtes zijn niet makkelijk te uiten

Hoe weten wij wanneer we dansen met de duivel?”

Ik ben onderdeel van de Global Young Reformers, een 
titel waaronder ik meer zou willen doen in ons land. Ik 
werkte voor de LWF in de tijd dat ik in Namibië, Israël en 
Palestina zat. Mensen weten van de Nederlandse normen 
en waarden die ik heb toegevoegd aan de vele dialogen 
die ik voerde met mensen. Ik praatte over vrede, seksualiteit, 
oorlog, conflict, mannen, vrouwen en alles wat daar  
tussenin zit. Ik kan zeggen dat ik in die grote complexe 
gemeenschap een kleine bijdrage heb mogen leveren en 
wil daar graag mee doorgaan.

Maar terug in Nederland heb ik er nog niet veel mee 
gedaan. Daar waar ik me bij de LWF ongelofelijk gesterkt 
voelde, tussen mijn collega’s van de Young Reformers, 
voelde ik me terug in Nederland zoals Fresku het treffend 
omschreef. Ik ben er nog niet uit of dat aan mij ligt of aan 
het ‘luthers en jong zijn’ in Nederland. In the end maakt 
het niet uit. 
Ik wil u vertellen over mijn ervaringen bij de LWF, over 
wat zij doen, over wat anderen doen, over wat er gebeurt. 
Ik wil u enthousiasmeren, meenemen in de wereldwijde 
gemeenschap van al die lutheranen. Ik heb geleerd wat 
Typhoon al wist, we zullen het samen moeten dragen. 

“Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. 
Alles is er al van binnen.

Als de hemel valt. De hemel valt. De druk op God wordt 
groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, 

zullen we het samen moeten dragen. 
En kunnen Zij en Allah samen even weg.”

Binnen uw gemeente kan ik vertellen over het werk van 
de LWF, met name over het ongelofelijke jongerenwerk 
dat die organisatie rijk is. Over de verhalen, de ideeën, de 
dialogen die ik inmiddels in mijn korte ervaring al zo 
ruim heb opgedaan. Maar ook wil ik met u in gesprek. In 
gesprek over spiritualiteit onder jongeren. Misschien zijn 
jongeren niet meer zo kerkelijk, maar aan zingeving 
scheelt het allerminst.  
Ik wil met u praten over de hiphop-profetieën, over de 
straatwijsheid, de muziek, de gedachten, de bronnen.  
Vormen van spiritualiteit die u nu misschien vreemd lijken, 
maar waarin met name jongeren, luthers en niet-luthers, 
binnen en buiten Nederland hun levenskracht, verdieping 
en expressie kwijt kunnen. 

“Vissen zwemmen, tussen gedumpte olievaten.
Nog even wachten, moeder aarde zegt ‘ik spreek je later’.

Oorlog gaat door, de steengooiende Palestijn 
staat nog steeds tegenover
de zwaarbewapende jood

geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden

langs de Gazastrook.”
(Opgezwolle uit Zwolle)

Sem Loggen
Young Reformer, namens de evangelisch-lutherse synode
Meer informatie: Semloggen@live.nl

O

Een Young Reformer
Sem Loggen maakt deel uit van de Global Young Reformers, de jongerenafdeling van 
de LWF. Als Young Reformer deelt hij graag zijn ervaringen met andere (Nederlandse) 
lutherse jongeren. Vooral pleit hij voor een podium bij (lutherse) gemeenten om te 
kunnen vertellen over de kracht van het grote LWF-jongerennetwerk en hoe dat hier 
tot praktische steun en inspiratie kan zijn. Juist voor hen die het werk gaan voortzetten.

foto: Caroline Bader
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Op de studiedag van de Katholieke Vereniging voor Oecumene 
in ‘s-Hertogenbosch (9 november) was ik een van de sprekers. 
Het thema was: Hoe ver zijn we gevorderd op de weg naar 
herstel van kerkelijke gemeenschap gemeten naar de stand 
van de oecumenische dialogen tussen katholieken, lutheranen 
en gereformeerden? 
In mijn lezing had ik het bewust over de Nederlandse lutherse 
visie. Als invalshoek koos ik het thema vrouwenordinatie 
of, in bredere context, vrouwen in het ambt. 

Mijn keuze had twee redenen: een historische en een actuele.
De historische reden is: De Evangelisch-Lutherse Kerk in 
het Koninkrijk der Nederlanden was wereldwijd de eerste 
lutherse kerk die vrouwen tot predikant ordineerde. De 
lutherse synode nam dit besluit in 1922 en bevestigde het 
in 1926, nadat het was aangevochten. In 1929 werd Jantine 
A. Haumersen (1881-1967) de eerste lutherse predikante. In 
het lutherse buitenland werd deze stap pas decennia later, 
na de Tweede Wereldoorlog, genomen. In Denemarken in 
1948, in Duitsland en in Zweden in 1958, in Noorwegen in 
1961. 

De actuele reden is dat het thema vrouwenordinatie en 
vrouwen in het ambt een struikelblok vormt in de oecumenische 
dialoog. De Rooms-Katholieke Kerk kent een sacramenteel 
priesterschap als een van de zeven sacramenten. En omdat 
Christus alleen mannen heeft gekozen als apostelen, kunnen 
vrouwen in de rooms-katholieke visie niet als dragers van 
het gewijde ambt Christus representeren. Zij zijn ook uit-
gesloten van de zogenaamde apostolische successie, de 
ononderbroken doorgave van het bisschopsambt, dat wordt 
gezien als teruggaand op de eerste apostelen. In de lutherse 
– rooms-katholieke dialoog wordt veel over de ambts-
theologie gesproken en over de toelatingseisen tot het ambt. 
Bij navraag blijkt dan telkens dat vrouwenordinatie buiten 
beschouwing wordt gelaten. Tenslotte heeft paus Johannes 
Paulus II op 22 mei 1994 besloten dat de rooms-katholieke 
kerk niet de volmacht heeft vrouwen tot priesters te wijden 
en dat alle gelovigen zich daaraan horen te houden. Maar 
voor lutherse en andere protestantse gelovigen is een  
dergelijke uitspraak op geen enkele wijze bindend. 

Gesprekken tussen rooms-katholieken en lutheranen over de 
ambtstheologie met als doel overeenstemming te bereiken, 
zullen dus niet om het thema vrouwenordinatie heen kunnen.

Ook in het Samen op Weg-proces bleek het thema vrouwen 
in het ambt gevoelig te liggen. In delen van de gereformeerde 
traditie worden de zogenaamde Nieuwtestamentische 
zwijgteksten als leidend opgevat, ongeacht de historische en 
culturele context van deze teksten en de eigen leeswijze. 
Voor menig luthers synodelid betekende het een hoge 
drempel deel uit te maken van een kerk waar vrouwen 
niet op iedere kansel toegelaten zouden worden. In de 
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden 
vrouwen nu van geen enkel ambt uitgesloten, maar omdat 
de benoeming van ambtsdragers een zaak van de plaatse-
lijke kerkenraad is, zijn er inderdaad gemeenten waar geen 
vrouwen in het ambt staan. Voor lutheranen blijft dit een 
pijnpunt.

Maar er zijn ook lutherse kerken die met bijna dezelfde 
argumentatie vrouwen uit het ambt weren. Het meest 
schrijnende voorbeeld is Letland, waar de Evangelisch-
Lutherse Kerk in 2016 besloot vrouwenordinatie af te 
schaffen (zie Elkkwartaal 2016, nr. 4). Andere voorbeelden 
zijn de lutherse gemeente in Antwerpen en de Amerikaanse 
Wisconsin en Missouri Synod. In de lutherse wereld-
gemeenschap is dit een minderheidsstandpunt, maar het 
blijft een struikelblok in het onderlinge contact. 

Deze rooms-katholieke, gereformeerde en lutherse voor-
beelden laten zien dat vrouwen in het ambt nog steeds 
geen vanzelfsprekendheid zijn. Daarom is mijn stelling: 
Het thema vrouwen in het ambt behoeft blijvende waak-
zaamheid.

Vrouwen in het ambt 
behoeft blijvende waakzaamheid

De stelling van...
prof. dr. Sabine Hiebsch 
bijzonder hoogleraar lutherstudies en de geschiedenis 
van het lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen

Reacties op deze stelling, of eerdere, kunt u sturen 
naar redactie.elkkwartaal@gmail.com
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allerkleinsten al heel wat (soms moei-
lijke) woorden van de kerk en dat is 
een mooie opstap naar de kinderneven-
dienst, waar dit boek overigens ook 
graag bekeken wordt …

AMSTERDAM. Op 28 oktober is de 
‘12e Grunneger Dainst in Olle Lutherse 
Kerke aan ’t Spui’ in Amsterdam 
gehouden. Jaarlijks komen zo’n 400 
(ex-)Groningers naar het centrum van 
Amsterdam om van deze Groningse 
dienst te genieten. Ds. Harry Donga 
leidde de dienst met als thema ‘Kiek 
ains aans’ en aan het orgel zat  
Christiaan de Vries. Verder was er op 
ludieke wijze het welkom met de 
nodige informatie, veel muziek en 
waren er kleine tentoonstellingen.  
De volgende Groninger dienst is op 
27 oktober 2019.

ZIERIKZEE-ZEELAND. Op 19 augustus 
vertrok een goedgevulde bus vanuit 
Zierikzee naar Groede waar een 
Lutherse dienst werd gehouden in de 
Grote kerk aan de Markt. Voorganger 
was drs. Hans Bas Val en medewerking 
werd verleend door de Schola. Na de 
dienst volgde een rondleiding door de 
voormalige lutherse kerk in de Noord-
straat, waar het gezelschap het verhaal 
van de Lutherse geschiedenis van 
Groede te horen kreeg. Ook werd een 
bezoek gebracht aan een huistheater.

UTRECHT. Een bijzonder berichtje in 
het Kerkblad van de ELG Utrecht: Een 
paar jaar terug fladderde met Pinksteren 
een vogel door de kerk, alsof de Heilige 
Geest zich weer in de gedaante van 

LEERDAM. In gemeenteblad 'het 
Zwaantje' van Leerdam staat elke 
keer de rubriek ‘De koster vertelt …’ 
met daarin een herinnering van de 
oud-koster over hoe het er vroeger 
aan toe ging in de kerk en gemeente. 
Zo waren er vroeger meer mensen 
maar minder middelen, gure winters, 
een ouderwetse consistorie, een piep-
klein en tochtig keukentje, predikanten 
die de trein misten, en minder  
communicatiemiddelen ... De eerste 
rubriek ging over de twee vrije 
zomerzondagen in augustus, in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw. Er was op die twee zondagen 
geen dienst. Niet omdat men massaal 
op vakantie ging, maar omdat gedu-
rende twee weken de kerk van onder 
tot boven schoongemaakt werd. Van 
gordijnen tot vastgespijkerde kokos-
matten, van kolengestookte kachel 
tot muren witten, en van boenwas tot 
waterballet. Na al dat werk werd er 
getrakteerd.

DEN HAAG. De lutherse kerk van Den 
Haag biedt Zinzoekers op maandag-
ochtend onderdak voor een ontbijt. 
‘Zinzoekers’ is een netwerk van twin-
tigers en dertigers die samen op zoek 
gaan naar betekenis en zo een bijdrage 
willen leveren aan de stad en elkaars 
leven (www.zinzoekers.nl). Zinzoekers 
is een onderdeel van STEK, voor stad 
en kerk, de uitvoeringsorganisatie 
van de Protestantse Diaconie in Den 
Haag en de Protestantse Kerk in Den 
Haag. De eerste twee ontbijtbrainstorm-
sessies waren veelbelovend, er werd 
gepraat over hoe ze ‘zin voor dag en 
dauw’ vorm wilden geven. “Samen 
vroeg opstaan bindt”, “Je hebt de dag 
in handen”, “Het vroege beginnen 
voelt fris”, “De dag is nog niet gebruikt.” 
Tijdens de adventstijd werd elke 
maandagochtend om 7.30 uur ontbeten 
met steeds nieuwe mensen.

ZWOLLE. In Zwolle hebben een paar 
oppassers voor de oppaskinderen een 
ABC-fotoboek van de lutherse kerk 
gemaakt. Bij elke letter staat een aantal 
woorden met mooie kleurenfoto’s.  
Zo begint het boek met Avondmaal, 
Altaartafel, Adventskrans en Ante-
pendia. Op deze manier leren ook de 

kriskraskort

een duif aan ons vertoonde. Dit jaar 
was er weer een wonderlijk gebeuren 
met Pinksteren: het brandalarm ging 
af! Wij hadden de vurige tongen 
boven onze hoofden niet gezien, 
maar wie weet waren ze er toch. Dat 
het ons maar mag inspireren. Toeval-
lig of niet: we kozen in de kerkenraad 
als motto voor het nieuwe beleids-
plan ‘De vlam levend houden’. (De 
gemeente zat midden in een fusie-
proces met ELG Zeist.)

EDE. In het kader van de viering van 
100 jaar kerkgebouw werd in de lutherse 
kerk in Ede een ikonententoonstelling 
georganiseerd. In de kerk zijn twee 
landelijke iconengroepen actief, de 
deelnemers komen eens per maand bij 
elkaar om samen ikonen te schilderen. 
Ook de bezoekers van de tentoonstelling 
kwamen uit het hele land.

HET GOOI. Een mooie traditie in het 
Gooi: bij de jaarlijkse barbecue aan 
het begin van het kerkelijk jaar worden 
door de diaconie de paaskaarsen van 
het afgelopen jaar uitgedeeld aan 
leden die een zware periode achter de 
rug hebben of die juist veel betekenen 
voor de gemeente. De kaarsen komen 
uit de kerk van Hilversum en van 
Bussum.
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ABC fotoboek Zwolle (foto: Chris Eekel)

Ede (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Tips of andere leuke berichten 
(liefst met foto of illustratie)? 
Stuur ze naar Chris Eekel,  
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle 
of per mail: chris@eekel.nl.
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Lam, dat in de wereld altijd weer een 
kwetsbare plaats inneemt. Een tweede 
centraal thema was een afgewaaide 
oude tak, grillig gevormd, die ver-
schillende emoties bij de toeschouwer 
opriep afhankelijk van de hoek waar-
onder je er tegen aan keek.

ZUID-NEDERLAND. In de kern Bergen 
op Zoom worden elk jaar vier huis-
diensten gehouden voor een klein 
aantal lutheranen. Die leden vroegen 
daarnaar, omdat ze de lutherse avond-
maalsdienst zo misten. Omdat deze 
diensten bij de leden thuis plaatsvinden, 
kan dit bij anderen tot drempelvrees 
leiden. Daarom wordt er nu naar een 
mogelijkheid gekeken om één keer 
per jaar een lutherse dienst te gaan 
houden in de Gertrudiskerk (Stadskerk 
van Bergen op Zoom).

ZWOLLE. Vanuit de ELG Zwolle wordt 
een rode, klassieke Citroën 2CV te 
huur aangeboden als trouwauto. In 
Zwolle zijn grote plannen voor een 
verbouwing van het gemeentecentrum 
en daar is geld voor nodig. Daarom 
zijn meerdere acties opgezet om het 
benodigde bedrag bij elkaar te brengen. 
Zo is er regelmatig een repaircafé, 
was er een autowasstraat, een actie-
dag, knutselmiddag, filmavond en 
worden verschillende workshops aan-
geboden. Lutheranen krijgen trouwens 
extra korting op de huur van deze 
trouwauto! Meer info: www.elkz.nl

WOERDEN. Begin oktober was de 
ELG van Woerden betrokken bij een 
Regenboogviering in de Petruskerk. 
Het thema was ‘Je mag zijn wie je 
bent’. De Regenboogviering is een 
oecumenische kerkdienst in samen-
werking met de Woerdense Raad van 
kerken en Coming Out Woerden. Voor 
ons lutheranen is het vanzelfsprekend 
dat homo’s, lesbiennes, biseksuelen 
en transgenders zich thuis mogen 
voelen en volwaardig lid kunnen zijn 
van onze gemeente. Niet iedereen 
ervaart de kerk als een veilige plek en 
soms wordt er juist vanuit een chris-
telijk perspectief een hard oordeel 
geveld. Daarom werd het in Woerden 
nog eens onderstreept, dat er in Gods 
huis voor iedereen een plaats is aan 
de tafel.

ROTTERDAM. In vervolg op boven-
staande: Niet iedereen weet dat Lutherse 
gemeenten openstaan voor alle mensen, 
ongeacht geslacht/geaardheid. Er zijn 
nog steeds verschillende mensen die 
kerkelijk thuisloos zijn, omdat ze 
LHBT+ zijn… In Rotterdam hebben ze 
al verscheidene nieuwe bezoekers op 
zondagochtend gehad, nadat ze de kerk 
op de kaart van Wijdekerk.nl hebben 
geplaatst. Inmiddels staan er meer dan 
100 kerken op de kaart, maar daar 
ontbreken nog vele lutherse gemeenten… 
Meer info: www.wijdekerk.nl

LEEUWARDEN. In het kader van 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
Europa 2018 is in de Lutherse kerk 
een expositie gehouden met als titel: 
‘Mienskip door het Lam, utopie of 
ideaal?’ Deze expositie werd georga-
niseerd door de Oud Katholieke Vrouwen 
in beweging en de Nederlandse Lutherse 
Vrouwen Bond. Te zien waren foto’s 
en teksten van de Oud Katholieke 
priester/kunstenaar Annemieke Duur-
koop, die zich liet inspireren door het 

AMERSFOORT. Drie weken lang was 
de middeleeuwse kapel in de Lange-
straat een modern kunstwerk. Acht 
kunstenaars lieten zich inspireren 
door het verhaal van de profeet Jonas 
in de walvis. Het project toverde de 
kerk om tot het binnenste van de 
grote vis. Een oude kerk midden in de 
stad is een plaats van vrede en rust. 
Daarom lopen mensen zo graag even 
binnen, op zoek naar een andere 
dimensie. “Een kerk is een schuil-
plaats waar je even weg mag duiken, 
waar je niets hoeft, alleen zitten, 
luisteren en zijn. De grote vis, de 
schuil-kerk, spuugt je ook weer de 
wereld in, om om je heen te kijken en 
te zien wat je misschien liever niet 
wilde zien.” Het kunstwerk verbeeldde, 
dat wij niet onze wereld en onze sores 
naar God omhoog hoeven te bidden, 
maar dat God als het ware kranten 
aan een touwtje naar beneden laat 
zakken om ze voor onze ogen te hangen. 
Ook al vinden wij de kerk misschien 
veel mooier zonder al die vervelende 
kranten, met al dat nare nieuws. Het 
samenwerkingsproject tussen de kun-
stenaarsgroep 16 C, de stadsdominee 
en de Amersfoortse Zwaan was een 
groot succes. Zie voor een uitgebreid 
beeldverslag www.amersfoortsezwaan.nl.

Chris Eekel

(foto: R. Meeuwsen)

(foto: L. Vroegindeweij)
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a een lang en rijk leven over-
leed dominee Lucien Evelein, 
voormalig predikant van de 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zwolle. 
In Utrecht bezocht hij de Handels-
school en het Christelijk gymnasium, 
en hij studeerde vervolgens theologie 
in Utrecht en Amsterdam. In 1954 
werd hij bevestigd als predikant van 
de gemeente Enkhuizen en trouwde 
met Maria Steinhart, geboren (1929) 
te Poelau Tello.

Een nieuwe geest waait ...
Een tweede beroep bracht hem naar 
Zwolle waar hij in 1958 predikant 
werd. Het gezin met vier kinderen (en 
geregeld ook pleegkinderen) woonde 
in de pastorie naast de kerk, waar 
mevrouw Evelein haar man bijstond 
en de florerende zondagsschool en 
jeugdclubs leidde. In de zestien jaar 
die dominee Evelein in Zwolle stond 
begon een nieuwe geest te waaien.  
Zo kwam over de zwarte toga een witte 
superplie met stola in de liturgische 
kleuren, later aangevuld met een 
kruisje. Het kaarsen aansteken werd 
van uitzondering tot gewoonte en 
ook deed de kinderdienst zijn intrede. 
Met name dat laatste - het jeugdwerk 
- nam een centrale plaats in. De kerk 
opende nu ook haar deuren voor de 
Anglicaanse gemeente, die sindsdien 
maandelijks de mis viert in de lutherse 
kerk aan de Koestraat. Daarnaast 
bouwde Lucien Evelein contacten uit 
met de lutherse kerk in Duitsland, vooral 

met de zustergemeente Jöllenbeck.
In 1974 werd de pastorie verbouwd 
en verhuisde het gezin. Een jaar later 
nam hij afscheid van de lutherse 
gemeente om zich als leraar aan zijn 
grote liefde te wijden: de Duitse taal 
en literatuur. Naast zijn werk als 
docent aan middelbare scholen en de 
HTS Zwolle ging hij nog lang en 
regelmatig voor in diverse landelijke 
gemeenten.

Verbonden en actief, ook in het 
Perzisch
Ook op hogere leeftijd bleef dominee 
Evelein actief verbonden met de Zwolse 
gemeenschap. Zo kon men hem, als 
voorstander van de open kerk, regel-
matig aantreffen als vrijwilliger in de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Ook 
voelde hij zich sterk betrokken bij 
mensen met een migratie achtergrond, 
gaf hij aan diverse mensen Nederlandse 
les, en hielp hij bij het acculturatie-
proces. Speciaal daarvoor leerde hij 
Perzisch (Farsi) en bleef die taal bij-
houden.

Licht
Maar het geheel is groter dan de som 
der delen. Lucien Evelein bouwde een 
hechte vertrouwensband op met velen. 
Zijn eruditie als theoloog en humanist 
ging schuil achter een eerlijke beschei-
denheid. Hij was een liturgisch mens 
vol openheid en mystieke verwondering 
over het leven. Hij was raadgever en 
trooster, bron van inspiratie en warmte. 

N

Liturgisch, raadgevend en troostend
In memoriam Lucien Evelein (12 november 1926 - 27 oktober 2018)

p 27 oktober overleed Tom 
Albers, 82 jaar oud. Tom was 
een bekende voor een groot deel 

van de lezers van Elkkwartaal. Hij stond 
zijn hele werkzame leven in het midden 

van onze kerk. Tom was er voor alle 
betrokkenen bij het lutherse wel en wee. 
Wij gedenken hem als de mens die 
voor ons allen van groot belang was 
door zijn heel gewone dagelijkse werk.

O

Midden in de kerk, betrokken bij het 
lutherse wel en wee
In memoriam Tom Albers (9 juli 1936 - 27 oktober 2018)

Zijn levenssymbool was de lichtgevende 
kaars. Samen met zijn dochter versierde 
hij talloze kaarsen en schonk die aan 
wie wel wat licht nodig had. ‘Een 
engel voor onderweg’ wenste hij, tot 
op het laatst, zijn bezoekers bij het 
afscheid toe. Ondanks zijn afnemende 
gezondheid werd hij, juist door zijn 
positieve en spirituele levensinstelling, 
graag en regelmatig bezocht.

Dat uitte zich ook in de volbezette 
afscheidsviering in Zwolle, waar 
dominee Hans Mudde voorging, op 
31 oktober - hervormingsdag.

Hans Evelein en Chica van Dam

Van jeugdwerk naar dagelijks 
bestuur
Ik leerde Tom Albers kennen midden 
in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Als financieel administrateur hield 
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Tom kantoor op een slaapkamer in 
zijn woonhuis. Hij was voor mij de 
brug van het landelijke jeugdwerk 
naar het dagelijks bestuur van onze 
kerk, in het bijzonder de financiële 
commissie. Door zijn bemiddeling 
konden we in Maurik een centrum 
voor de jeugd bouwen. “In Maurik 
daar bouw ik” was de leus. Veel jonge 
leden brachten daar goede dagen door. 
Later verhuisde zijn kantoor-aan-huis 
naar het synodesecretariaat, eerst in 
Amstelveen en vervolgens in Woerden. 
In die, voor Nederlandse lutheranen, 
historische plaats werd een vaste plek 
voor het synodaal bureau ingericht. 
Daarvan werd hij chef, maar ook de 
spil van veel activiteiten binnen onze 
kerk waarbij hij als persoon op de 
achtergrond bleef. 

Medegelovige, met raad en daad 
Ik kwam hem toen tegen bij de Zendings-
raad, de Commissie voor Ontwikkelings-
samenwerking (Cos), de Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel 
(Slub). En later, als predikant, bij de 
Pensioenraad en de regeling rond het 
kindergeld. Op zijn eigen bescheiden 
wijze was hij - als medegelovige - 
met raad en daad betrokken bij alles 

wat zich voordeed binnen onze kerk. 
Later kregen wij nog directer contact 
toen ik secretaris werd van de synode. 
We zaten tegenover elkaar in Woerden 
en keken elkaar recht in de ogen. Tom 
voor zijn archief-kantoorkast, met 
kleine, handgeschreven notities in 
schriftjes over wat er speelde in luthers 
Nederland. Het computertijdperk was 
net aangebroken; ook daarbij was 
Tom direct betrokken. De landelijke 
ledenadministratie, een groot project, 
had zijn aandacht en werd mede door 
hem samen met de andere kerken 
gerealiseerd. Naast die verschillende 
werkzaamheden bleef hij een vraag-
baak voor wie hulp zocht bij het 
werk in de gemeente. Het bescheiden 
bureau groeide uit tot een centrale 
activiteitenplek, vergaderlocatie, ont-
vangstruimte en aanloopplek voor 
wie in de buurt was. Daar was koffie, 
daar was opvang voor de passant-in-
nood; daarvoor had hij een kleine 
kas. Voor een groep jongeren op de 
fiets uit Duitsland werden slaapplekken 
ingericht. 

Actieve bemoeienis
Voor Tom was eigenlijk niets te veel. 
Hij bemoeide zich actief met de ver-

anderingen in het Samen op Weg-
proces. Zijn kleine bureau had hij in 
zijn hart gesloten maar hij keek verder. 
Zo gingen we samen met collega’s uit 
de partnerkerken op zoek naar een 
nieuwe locatie die werd gevonden in 
de verlaten panden van het militair 
hospitaal in Utrecht. We liepen door 
lege en ontzielde gangen en hij wees 
mij aan: ‘Daar werkte Ineke, mijn 
vrouw, en hier gaan wij straks werken.’ 
Tom kwam er zelf niet meer te werken; 
zijn gezondheid dwong hem tot afscheid 
nemen. Hij bleef echter betrokken op 
andere plaatsen in de nieuwe kerk 
zoals de RCBB en - tot zijn dood - in 
zijn eigen gemeente Utrecht. 
Wij gedenken hem met grote dank 
voor zijn inzet. Wij wensen zijn altijd 
aanwezige echtgenote Ineke sterkte 
bij het verlies van haar Tom. Moge 
hij rusten in vrede.

René van den Berg
emeritus-predikant en oud-secretaris  
van de lutherse synode

(met dank aan Kees van der Horst)

Een gereviseerde orde van dienst
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. Al bij de totstandkoming 
van het nieuwe liedboek (2013) werd gesproken over een revisie van de orde 
van dienst zoals deze gebruikt wordt in veel lutherse gemeenten. De omvang 
van de revisie, de aard en omvang van het drukwerk: er waren veel puzzel-
stukjes, die met het voortgaan van de tijd ook weer anders gelegd werden. 
Tijdens de najaarsvergadering van de Lutherse Synode werd het prachtige 
resultaat overhandigd door de commissie Liturgie & Kerkmuziek aan de  
president van de ELS, ds. Andreas Wöhle; naast een orde van dienst waren ook 
alle (37) liederen van Luther voorzien van een zingbare Nederlandse vertaling. 
Natuurlijk werd er ook uit gevierd – want liturgie moet je vieren (zie ook 
pagina 12 en 13). Uitgebreide aandacht aan deze uitgave, ook landelijk, volgt 
volgend jaar. Ondertussen zullen alle lutherse gemeenten en organisten een 
exemplaar ontvangen.

Officiële mededelingen
Het waren drukke maanden in dit vierde kwartaal. Zowel de najaarsvergadering van 
de Lutherse Synode als kort daarna de zitting van de Generale Synode vroegen veel 
tijd en voorbereiding.
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Wind in de zeilen! 
Dominee Marlies Schulz schreef, als lid van de Synodale Com-
missie, een inleiding bij de laatste nieuwsbrief aan de ker-
kenraden die ik hier graag wil herhalen. “Waar denkt u 
aan bij deze titel? Mij herinnert het aan zomerse taferelen, 
boten op een zonovergoten meer die vaart maken door de 
windkracht in de zeilen optimaal te benutten. Zeilers die 
vooruit willen komen en genieten van alle mogelijkheden 
die er zijn! En dat is ook de intentie van het beleidsplan 
2019-2022 van de Evangelisch-Lutherse Synode dat deze 
titel draagt. Wij zien ons als een schip, een boot in bewe-
ging dat de toekomst tegemoet vaart. Wij kijken vooruit, 
met een vertrouwensvolle blik en beseffen al te goed dat 
de windkracht waarop wij varen niet uit onszelf maar van 
God komt. De Geest die ons aanspoort en inspireert is wat 
beweging mogelijk maakt. Gedragen door deze kracht 
kunnen wij in vrijheid koesteren wat als goed beproefd is 
en bewaard moet blijven, en ontdekken wat er aan nieuwe 
oevers van kerk-zijn voor ons ligt.”

Beleidsplan 2019-2022
Tijdens de najaarsvergadering sprak de synode in groepen 
over het concept dat voorlag. De Synodale Commissie had 
Marleen Schoonderwoerdt gevraagd om met de bijdragen 
vanuit de synode tot een concept plan te komen. In het 
plan zijn twee delen te onderscheiden: levende bronnen 
van lutherse spiritualiteit (de plaatselijke gemeenten, boven-
plaatselijke activiteiten en structuren, en de internationale 
oecumene) en de inhoudelijke velden in een gemeente 
(vieren, leren, dienen, delen). Met name bij dit laatste deel 
moet de synode niet op de stoel van een (kerkenraad van 
een) gemeente willen zitten, maar zich afvragen - in dia-
loog met gemeenten - welk beleid nodig is om deze vel-
den te versterken en vernieuwen. Een gereviseerde orde 
van dienst hoort daarbij, maar bijvoorbeeld ook het sti-
muleren van aandacht bij Kerk in Actie voor internatio-
nale projecten met lutherse signatuur. De synode was aan-
genaam verrast door de opzet van het plan, de positieve 
inbreng en de vaart die uit de tekst naar voren kwam. Wel 
werd gevraagd te kijken naar de prioritering van de acties 
want men vond het geheel wel ambitieus. De voorzitter 
herinnerde de synode eraan dat een groot deel van de 
voorgenomen acties uit het huidige beleidsplan al gereali-
seerd is – een plan dat ook als ambitieus werd gezien. Dat 
neemt niet weg dat tijdens de voorjaarssynode op 18 mei 
ook naar de prioriteiten wordt gekeken. 

Afvaardiging naar de Generale Synode: 2019 en verder
In het vorige nummer vertelde ik over de lutherse inbreng 
in de nieuwe classes. Anders dan voorheen zijn niet alle 

gemeenten hoofdelijk vertegenwoordigd in de classes. Dat 
is en blijft wel zo met de volgende ‘meerdere vergadering’: 
de Generale Synode. Elke classis heeft vijf vertegenwoor-
digers in de Generale Synode (GS). Daarmee wordt de GS 
een stuk kleiner dan het huidige aantal van meer dan 
tachtig. Om de lutherse inbreng in de GS ook te garande-
ren is in de kerkorde vastgelegd dat de Lutherse Synode 
een directe afvaardiging heeft in de GS. Tot nu toe waren 
dat vijf leden; met het kleiner worden van de GS worden 
dat er drie, samen met een vaste adviseur in de  
persoon van de ELS-president. Tijdens de recente najaars-
vergadering van de synode werd gestemd over de kandi-
daten (één predikant, twee niet-predikanten). Met grote 
meerderheid werden ds. Marlies Schulz, mevr. Cathy van 
Beek–Blommendaal en dhr. Erik Fledderus gekozen. Als 
plaatsvervangers (secundi) werden ds. Christiane  
Karrer-Grube, dhr. Casper van Boltharingen en dhr. Arau 
Vermeer gekozen.

Convent van predikanten
In het Convent komen predikanten en kerkelijk werkers 
bijeen, die zich in het bijzonder verbonden weten met de 
lutherse traditie in de Protestantse Kerk. Het Convent 
draagt zorg voor het onderlinge contact met de leden en is 
tegelijk de plek waar theologen die zich oriënteren op het 
werk in een lutherse context, collegae ontmoeten en erva-
ringen kunnen delen. Hiervoor organiseert het Convent 
dagen van ontmoeting en uitwisseling en studiedagen voor 
de deelnemers. Al enige tijd vroeg het Convent aan de 
synode om een meer structurele en duidelijke plaats in de 
(bovenplaatselijke!) organisatie. Na een aantal gesprekken 
tussen het dagelijks bestuur van het Convent en de Synodale 
Commissie werd de synode gevraagd een besluit te nemen 
betreffende de plaats van het convent. Voorgesteld werd 
het Convent als commissie onder de synode te laten vallen. 
De synode reageerde positief en de Commissie Convent 
van Predikanten is een feit. Een lang gekoesterde wens 
van het convent ging hiermee in vervulling! 
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Zitting Generale Synode
Op 15 en 16 november was de najaarsvergadering van de 
Generale Synode. Voor het laatst bijeen in oude bezetting 
werd duidelijk dat ruim dertig afgevaardigden afscheid 
namen; volgend jaar dus veel nieuwe gezichten. Over 
nieuwe gezichten gesproken: van de elf nieuwe classis-
predikanten waren er tien aanwezig om zich voor te stel-
len, wat leidde tot mooie ‘portretschetsen’ in korte tijd. Ze 
worden ook uitgenodigd voor de volgende vergadering 
van de ELS. 

Huwelijk en levensverbintenis
Vooraf was al duidelijk dat het (opnieuw) een beladen 
vergadering zou worden; op donderdagavond werd 
gesproken over ‘huwelijk en levensverbintenis’. De synode 
van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden besprak dit thema al in 1972 en kwam tot de 
conclusie dat er geen bezwaar is tegen toelating van 
homoseksuelen tot het predikantenambt. In het beroe-
pingswerk mag seksuele geaardheid van de kandidaten 
geen enkele rol meer spelen. In 1995 besloot de Lutherse 
Synode dat relaties van homoseksuelen in liefde en trouw 
voortaan in de kerk gezegend kunnen worden.
In de fusie die leidde tot de Protestantse Kerk van Neder-
land in 2004 leidde gesprek over dit onderwerp tot inten-
sieve principiële discussies, en de aangenomen tekst in de 
kerkorde (ordinantie 5.3 en 5.4) was een van de redenen 
voor diverse lokale afsplitsingen. Na een emotionele ver-
gadering in het najaar van 2017, waarbij uiteindelijk geen 
besluitvoorstel op tafel kwam, werd het dagelijks bestuur 
(moderamen) van de GS uitdrukkelijk gevraagd om in 
2018 een nieuw gesprek voor te bereiden, met daarna wél 
een besluitvoorstel. Er kwamen deze keer zelfs twee 

besluitvoorstellen op tafel, wat leidde tot enige verwar-
ring. Het eerste voorstel beoogde geen aanpassing van de 
kerkordetekst maar een toelichting, waarin de GS zich 
uitspreekt dat 
•		de	kerkorde	in	de	bepalingen	geen	waardeoordeel	geeft	

over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het 
huwelijk of andere levensverbintenissen; daarnaast dat

•		de	huidige	kerkordebepaling	ruimte	geeft	aan	(wijk)
kerkenraden om zelf te kunnen bepalen om naast het 
huwelijk tussen man en vrouw ook andere levens-
verbintenissen tussen twee mensen - waaronder het 
huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht -  
te zegenen. 

Het tweede voorstel (mocht het eerste voorstel afgewezen 
worden) gaf een voorzet voor een nieuwe tekst. 
Veel synodeleden brachten de pijn van 2004, én van latere 
jaren, naar voren; veel hadden aan den lijve de pijn van 
splitsing ervaren. Daartegenover (letterlijk en figuurlijk) 
stonden emotioneel-geladen getuigenissen van mensen 
die zich als persoon of als paar buitengesloten voelen. De 
vergelijking met de vrouw in het ambt en kinderen aan het 
avondmaal werd getrokken: onderwerpen die niet in de 
kerkorde worden geregeld, maar waar ook veel plaatselijke 
verschillen zijn.

De uiteindelijke stemming liet een 
ruime minderheid zien (ongeveer 30 
stemmen) die verandering (of zelfs 
opheffen) van de huidige ordinantie 
5.3 en 5.4 wilde. Die kwam er dus 
(nog) niet.

Erik Fledderus,  
voorzitter evangelisch-lutherse synode

ltijd al gedroomd zelf eens 
mee te zingen in het Festival 
of Nine Lessons & Carols? Dan 

heeft u nu een kans!
Zangers met enige koorervaring zullen 
onder leiding van Monique Schende-
laar op zondag 23 december tussen 
12.00 en 16.30 uur alle liederen 
instuderen. Om 17.00 uur wordt het 
hele festival integraal uitgevoerd 
door dit gelegenheidskoor, met Sander 
van den Houten op orgel en Nigel 
Lamb als lector.

A

Scratchversie van  
A Festival of Nine Lessons & Carols

Aanmelden
Aanmelden kan via 
scmlk070@gmail.com met in de 
onderwerpregel ‘aanmelding scratch 
9L&C’. Wij ontvangen graag uw 
naam, e-mailadres, telefoonnummer 
en zangstem. Na aanmelding ont-
vangt u de muziek en het precieze 
programma. Zowel instuderen als 
uitvoeren is in de Lutherse Kerk, 
Lutherse Burgwal 9 te Den Haag.

Zondag 23 december 2018 
17.00 uur  

Lutherse Kerk,  
Lutherse Burgwal 9, Den Haag  

Aan deze scratchversie werken mee : 
Gelegenheidszangers* 
Monique Schendelaar, dirigent 
Sander van den Houten, orgel 
Nigel Lamb, lector 

 

Vrije toegang—collecte na afloop 

www.hetbatzorgel.nl 

Festival of nine  

Lessons & Carols 
Scratch-uitvoering 

*) aanmelden voor deze scratch uitvoering via Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk: scmlk070@gmail.com 
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Digitale nieuwsbrieven
Graag brengen wij als redactie de volgende digitale 
nieuwsbrieven onder uw aandacht:

De evangelisch-lutherse synode brengt enkele keren per 
jaar een nieuwsbrief uit met nieuws uit de synode. Ook over 
de Kerkenradendag 2019 en de Dag van de Communicatie 
wordt u via de nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt de 
nieuwsbrieven downloaden via www.protestantsekerk.nl/
nieuwsbrief > lutheranen. Daar kunt u zich ook opgeven 
wanneer u de nieuwsbrief voortaan wilt ontvangen.

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 Lutherse Wereld Federatie 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. 

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 > nieuwsbrief Protestantse Kerk.

Opening Luthermuseum 
uitgesteld
Het leek zo mooi: het Luthermuseum openen op hervormings-
dag 2018. Helaas is dat niet gelukt. De opening is verschoven 
naar 2019, een datum is nog niet bekend. 
Oorzaak van het uitstel is een enorme lekkage buiten de 
museumruimte die echter wel het prachtige stucwerk plafond 
en de wanden in de heren-regentenkamer heeft aangetast. 
Het was nodig het plafond enige tijd te stutten omdat het 
dreigde te vallen, dat is nu weer achter de rug. De wanden 
zijn echter nog niet droog genoeg om daar iets aan te 
bevestigen. Zodra de ruimte is vrijgegeven door Monumenten-
zorg kan men beginnen met het inrichten van het museum.

Rectificatie
Er is een fout geslopen in een artikel in Elkkwartaal  
nummer 3 over de intrede van ds. Catrien van Opstal in 
Gouda. Daarbij wordt aangegeven dat zij een dagdeel per 
week aan het werk gaat in Gouda en daarmee regels zou 
overtreden. Dominee Van Opstal is echter gedetacheerd 
vanuit Utrecht, het kleine percentage zit ingecalculeerd 
binnen haar aanstelling aldaar.

Dag van de communicatie
In het voorjaar van 2019 wordt in samenwerking met de 
afdeling communicatie van de Protestantse Kerk een Dag 
van de Communicatie georganiseerd voor lutheranen. 
Tijdens deze dag komen veel aspecten van communicatie 
aan de orde en worden onder andere workshops gegeven 
over het schrijven van persberichten, het gemeenteblad en 
het opzetten en actueel houden van de gemeentelijke website.
De datum is nog niet bekend, meer informatie volgt in de 
nieuwsbrief van de Lutherse synode.

Kerkenradendag 2019
In 2019 wordt de kerkenradendag georganiseerd op zaterdag 
16 februari. De locatie en het programma zijn nog niet bekend, 
deze volgen in de nieuwsbrief van de Lutherse Synode. 
De kerkenradendag is een dag waarop leden van de 
lutherse kerkenraden uit het hele land elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek gaan over diverse onderwerpen. 
De dag wordt afgesloten met een vesper. 
Zet u deze datum alvast in de agenda?


