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Kerkenradendag 2019: met de wind in de zeilen
In gesprek met synodepreses Saskia van Meggelen
1ELG's Utrecht en Zeist fuseren:
maart 2019zó kan het ook
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Om te beginnen...
Om te beginnen is het even wennen aan deze nieuwe ‘kop’.
Ook voor ons. Want dat schept een verwachting: om te
beginnen - jaaa ... en verder? Toch anders dan ‘Ten geleide’,
waaraan we al zolang gewend zijn; met het licht suggestieve ‘wij geleiden u’ door de Elkkwartaal die nu voor u
ligt. Hoezo? U bepaalt immers zélf hoe en waarin u geleid
wilt worden. Als leidraad leveren wij met onze artikelen
graag inhoud, scherpte, ontspanning én samenhang in de
diversiteit aan actuele, historische, (inter)nationale lutherse
én gerelateerde PKN-onderwerpen.
Om te beginnen is het aan ú te kiezen uit die diversiteit;
daaruit onderwerpen en thema’s te willen omarmen en
ook: te (willen) reageren op wat wij schrijven en u leest.
Daarin communiceren wij, met nieuws en informatie van
belang, met en in de gemeenschap.

Begin rustig met het doornemen van dit héle nummer. Het
verslag van de recente Kerkenradendag in Bussum stemt
hoopvol; een inhoudelijke benadering van ‘het LIED’ - naar
aanleiding van de net verschenen nieuwe lutherbundel - doet
anders ‘lezen en luisteren’; het bewegen van de synode en
haar commissies naar en in het land geeft moed en de buitenlandse LWF-verbindingen met luthers Nederland zijn lerend
en inspirerend; zorgelijk soms ook, als je het vergelijkt met
‘onze’ situatie van vrijheid in denken, handelen en geloven.
Om te beginnen is hier de eerste Elkkwartaal van dit jaar,
in communio.
Zalig Pasen
Alma Evenhuis en Ingeborg Kriegsman
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Meditatie
Leven en dood
Wij moeten het hebben over
leven en dood. Ik spreek daar
niet graag over. Met de dood
voor ogen ontbreken de
woorden. In de meeste gevallen
van ons leven wanneer wij
een soort tegenspoed beleven,
kunnen wij nog zeggen - en
doen dat vaak: ‘Komt goed; er
is voor alles een oplossing…’
Maar met de dood voor
ogen is dat niet meer van
toepassing.

dood gedoopt zijn? Wij zijn
dan met Hem begraven door
de doop in de dood, opdat
evenals Christus uit de doden
is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook
wij in een nieuw leven zouden
wandelen. (Romeinen 6:3-4)

In het christenleven gaat het
over leven en dood. Juist
wanneer wij het leven vieren,
namelijk in de doop, gaat het
over de dood. Wie gedoopt
wordt, ontvangt geen
Het passieverhaal vertelt iets
bescherming tegen ongeluk
wat nog erger is dan de
en tegenspoed. Wie gedoopt
dood: ‘Mijn God, mijn God
wordt, krijgt te horen dat hij
waarom heb je me verlaten?’
door de dood heen moet als
In de Matthaüspassion van
hij wil leven. Zoals de dood
Johann Sebastian Bach
van het leven verschilt, ja
vraagt Pilatus: ‘Wat heeft hij
ertegenover staat, zo zou ook
dan voor kwaad gedaan?’ En
onze existentie als christen
Bach laat de ziel antwoorden:
tegenover onze existentie
‘Hij heeft ons allen welgedaan,
als niet-christen moeten
de blinden gaf Hij het gezicht,
staan. Wat van ons werd
de lammen deed Hij weer
echter begraven door de
lopen, Hij gaf ons het woord
doop? Waar zijn we in ons
van zijn Vader door, Hij joeg
leven in aanraking gekomen
de duivel weg, bedroefden
met Zijn dood ? Wij zijn
heeft Hij opgebeurd, Hij
immers in Zijn naam
heeft de zondaars opgenomen
gedoopt. Wat is in ons
en aangenomen, verder heeft
anders dan bij anderen?
mijn Jezus niets gedaan.’
e
Moeten wij misschien ook
Verlatenheid van de rechtDe kruisiging, paneel 13 eeuw (foto: Ingeborg Kriegsman)
door alle soorten van wanvaardige. Is er meer wanhoop
hoop heen om tot het leven
denkbaar?
te komen? Nu al? Moeten
wij
misschien
juist vóór Pasen ook
Ik vraag me af: hoe durfden de evanvan Nazareth in één adem te noemen
minder zelfverzekerd worden, minder
gelisten zo’n uitspraak van Jezus van
met Zijn opstanding. In één adem
op onszelf, minder op het leven, minNazareth op te schrijven, de belijdenis
wenden wij ons van de dood naar het
der op gerechtigheid vertrouwen?
van de eigen nederlaag, van de wanleven toe. Wij beleven het verhaal
Zou het een optie zijn om alles op
hoop? Kun je op deze woorden een
van Jezus Christus als een diepe
één kaart te zetten: ‘Ik heb je bij jouw
gemeenschap van gelovigen bouwen?
opluchting, een ontlasting, een kans
naam geroepen; jij bent mijn.’
Zou dat vandaag de dag functioneren? om op adem te komen. Het leven
Nee, het is geen optie. Het wordt ons
Waarom zijn de evangelisten niet
wint het! Positief denken! Maar wij
weliswaar soms afgedwongen door de
bang om deze woorden door te geven? zijn ook slechts mensen en moeten
Moeten wij weliswaar over de dood,
niet overvraagd worden. Wij hebben
nood, door de benauwenis, door de dood.
over deze dood spreken om het leven
zo te zeggen de passie al achter de
Wij moeten het hebben over dood en
te kunnen ervaren? Moeten wij door
rug. Bij Paulus lezen wij iets anders
leven.
de dood en de wanhoop heen naar
over de existentie van een christen:
het leven?
Of weet u niet dat wij allen die in
Markus Matthias
Wij zijn gewend de passie van Jezus
Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn
hoogleraar Lutherana aan de PThU
elkkwartaal
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Preses Saskia van Meggelen: “Als het om
mensen gaat, houd ik m’n mond niet”
Ze is nu bijna een jaar voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en
ze vindt het goed dat het eerste jaar bijna rond is, dat ze alles een keer heeft gezien.

"H

et is een grote, complexe organisatie: je hebt de
dienstenorganisatie, het bestuur daarvan én de
synode met het moderamen (dagelijks bestuur).
Het zijn eigenlijk drie velden die elkaar voor een deel
overlappen: aan de ene kant werk je heel nauw met elkaar
samen en aan de andere kant neem je ieder ook je eigen
verantwoordelijkheid. Het is leuk om dat spel een beetje te
ontdekken.”
Haar eigen verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij de
synode als de plek waar het beleid van de kerk wordt
gemaakt. Van Meggelen moet er met de andere leden van
het moderamen voor zorgen dat de synode goede besluiten
kan nemen en de koers van de kerk kan bepalen: “Je ziet,
net als in de politiek, dat er ad hoc besluiten worden
genomen en dat vooral wordt gereageerd op wat zich aandient, terwijl het toch de bedoeling is om een koers uit te
zetten voor de langere termijn. De komende tijd wil ik
meer gaan investeren in het uitzetten van die grotere lijnen,
richting de toekomst. Dat is ook de wens van de synode
en daarin zijn al stappen gezet met bijvoorbeeld Kerk 2025,
waarin het gaat om de kerk levensvatbaar en vitaal te
laten zijn en blijven.”

Gemeente is drager van de kerk
Er is met het aanstellen van classispredikanten en aan
passingen in de kerkorde al een begin gemaakt met de
implementering van Kerk 2025; maar wat Van Meggelen
betreft had het best verder mogen gaan met de vereenvoudiging van regels: “De gemeente, als kern, is toch
drager van de kerk. De landelijke organisatie is er om
wat in de gemeente opkomt te faciliteren. Dan blijkt aan
de ene kant dat de krimp harder gaat dan je denkt;
anderzijds gaat ook de vernieuwing harder dan je denkt.
Eigenlijk ben je dus nooit klaar. Het heeft voortdurend
aandacht nodig.”

Creatieve ruimte in het debat
Daarin vindt ze het heel belangrijk om de synode steeds
mee te nemen en te informeren. De synode wordt kleiner:
het aantal van 75 synodeleden gaat terug naar 55, inclusief
vier lutheranen. Ze vergaderen in principe zonder last of
ruggespraak; men bekijkt of al vóór de synodezittingen in
de verschillende regio’s overleg kan zijn over zaken die in
de synode aan de orde komen. Daarnaast wordt gedacht
aan andere vormen van vergaderen. Van Meggelen voelt
zelf wel voor meer debat: “Nu liggen op een synodezitting
alleen besluitvoorstellen klaar, maar als je meer functioneert
als beraadsgroep geef je debat en creativiteit verdere
ruimte. Bijkomend voordeel is dat je meer draagvlak
4

creëert voor te nemen beslissingen. Zo’n andere vorm van
vergaderen had misschien ook geholpen bij de besluitvorming
over de ordinanties over huwelijk en levensverbintenissen,
waarover nu geen besluiten zijn genomen.”

Toegevoegde waarde van de classispredikant
De komende tijd bezoekt Saskia van Meggelen de elf classes
(het regionaal verband van kerkelijke gemeenten). Onlangs
bezocht ze de regio Groningen-Drenthe. Ze zag daar de
grote betrokkenheid van de kerken bij alle problemen rond
de aardbevingen en de enorme inzet van de mensen die
echt hart voor de kerk hebben. Maar ze hoorde ook hoe
groot de afstand tussen de regio en de landelijke kerk in
Utrecht ervaren wordt. Juist daarin ziet Van Meggelen de
toegevoegde waarde van de classispredikant: die kan de
afstand verkleinen. Het verbaasde haar dat er in GroningenDrenthe niet één vrouw in de classisafvaardiging bleek te
zitten: “Alleen de notulist was een vrouw, hoe stereotiep
wil je het hebben!”

Geloofsopvatting en kleur bekennen
In een pluriforme kerk als de Protestantse Kerk is het soms
zorgvuldig manoeuvreren. In 2019 is het jaarthema van de
kerk het geloofsgesprek. Met de moeizame discussies over
de ordinanties aangaande huwelijk en levensverbintenissen
in het achterhoofd zegt Saskia van Meggelen daarover:
“In zo’n gesprek is het niet de bedoeling dat je jouw
geloofsopvatting oplegt aan de ander maar dat je probeert
te vragen waarom hij of zij gelooft zoals hij of zij gelooft.
Zo’n geloofsgesprek kan helpen om begrip te krijgen voor
de verschillende opvattingen die er zijn.”
Moet ze zichzelf wel eens geweld aandoen? Zo ziet ze dat
niet: “Ik ben prima in staat om wat ik zelf vind te scheiden
van wat voor de kerk van belang is, al moet dat niet te
veel uiteen lopen. Na de Nashville-verklaring nam ik
tamelijk scherp afstand van wat daarin werd gezegd en
dat is mij niet door iedereen in dank afgenomen. Natuurlijk
zijn er momenten dat je je mond moet houden omdat een
groter belang in het geding is dan je eigen belang. Maar
als het om mensen gaat, houd ik m’n mond niet.”
Saskia van Meggelen is trots op de keuze van de Protestantse Kerk om zich achter het kerkasiel in de Bethelkapel
in Den Haag te scharen: “Toen hebben we echt kleur
bekend; dat was ook prima te verdedigen als het gaat om
het tonen van barmhartigheid: mensen gaan vóór regels.
Je kunt als minderheid ergens stevig voor staan, je hoeft
niet direct te denken dat je geen stem hebt. De kerk heeft
smoel laten zien en dat is ook gewaardeerd door mensen
die niets met de kerk hebben.”
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Saskia van Meggelen (foto: Martje van der Heijden)

Lutherse traditie: kostbaar
Op de vraag naar de lutherse inbreng binnen de Protestantse
Kerk antwoordt Van Meggelen dat ze vindt dat lutheranen
hun cultuur en hun geschiedenis goed kennen, met name
als het gaat over sacrament en ambt: “Ze weten heel goed
waar ze staan in het geheel van de kerk en zijn constructief.
Ik denk dat wij, in onze calvinistische traditie, soms meer
zwabberen in wat we vinden van het ambt. Het ambt van
predikant is voor de lutheranen belangrijk, dat kun je niet
zomaar aan anderen overlaten. Dan zie je dat er binnen de
kerk dwarsverbanden lopen: de meer confessionele
richting en de Gereformeerde Bond hechten ook aan het
belang van het predikantenambt - daarin lijken ze op
de lutheranen.”
elkkwartaal

In haar eigen woonplaats Breda ziet ze hoe de lutherse
traditie een plek gekregen heeft. In veel plaatselijke
gemeenten is het niet altijd zo gemakkelijk, met name
omdat er nogal wat lutherse gemeenten opgaan in protestantse gemeenten. Ze ziet mogelijkheden om stappen te
zetten naar de PThU en er zo aan bij te dragen dat de
lutherse traditie geborgd wordt:
“De lutherse traditie vertegenwoordigt voor mij wel
een echte identiteit. Die vind ik kostbaar en zou ik niet
willen missen.”
Martje van der Heijden
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De doop brengt je niet in de luwte
maar aan het front
'Ben jij gedoopt?' vroeg ik de jongen.
'Ja, volgens mij wel' zei hij, 'wij zijn als kinderen allemaal gedoopt.'
'Weet je nog wanneer? En vind je het mooi, gedoopt zijn?'
Hij keek me niet begrijpend aan. 'Wanneer weet ik niet, en of ik het leuk vind…?'

D

e Protestantse Kerk heeft
‘slechts’ twee sacramenten:
doop en avondmaal. Alleen die
zijn bijbels, is het oordeel. De heiligheid en het belang van die sacramenten is echter nogal wisselend. Het
heilig avondmaal wordt in sommige
protestantse gemeenten hooguit een
paar keer per jaar gevierd. Gedoopt
wordt er nog wel maar dat lijkt nauwelijks iets te betekenen. Ik vroeg
eens aan een grote groep ambtsdragers wie er gedoopt was. Alle vingers
de lucht in. En wie de datum daarvan
nog wist. Veel minder vingers. En wie
z'n doop elk jaar vierde. Er bleven
nog twee over.

Doop als kracht
Maarten Luther schreef met grote
regelmaat over de doop. De doop was
in zijn tijd een must voor ieder geboren mens. Want niet gedoopt zijn
betekende per definitie een verloren
mens zijn. Door de doop ging je niet
naar de hel en de erfzonde werd
afgewassen. Voor alle zonden die
men daarna beging, was de doop
echter niet voldoende. Men moest
boete doen. En het vagevuur verdragen voordat de hemel voor je openging.
In krimpende kerken wordt de doop
een zeldzaamheid. Een kerk zette de
doopvont maar in de kast… Terwijl de
doop toch zo'n stralende zegen is. Hij
geeft ons elke dag opnieuw de kracht
om waarachtig mens te zijn op deze
aarde.

De doop bepaalt je leven
Het levensbelang van de doop stond
voor Luther buiten kijf. Maar, zegt
Luther, de kracht van de doop ligt
niet zozeer in de vergeving van je
erfzonde. De doop wijst vooral naar
6

Doop (foto: Ingeborg Kriegsman)
voren. In je doop klinkt het JA van
God. Dat wordt je niet geschonken
omdat je zo goed gelooft of omdat je
zo'n voortreffelijk christen bent. Bij
een pasgeboren mens is dat bovendien nog niet aan de orde. Met de
maart 2019

doop zegt God: jij mag opgroeien in
het volste vertrouwen op het ‘ja’ van
God. Hij schenkt je rechtvaardiging
voor de rest van je leven. Je moet die
doop wel in je laten werken, anders
merk je niets van de doopgenade van
elkkwartaal

God. De doop zal een grote kracht in
je leven worden. Je hebt dat dagelijks
nodig. Anderen hebben de goedheid
van God ook hard nodig. Want de
wereld is allerminst het paradijs
geworden. De doop zet je als het ware
in de frontlinie op de wereld én geeft
je sterkte om met God te strijden
voor recht en gerechtigheid. De doop
maakt je vrij om zo te handelen.

Nee en Ja
Jezus wordt direct na zijn doop naar
de woestijn gevoerd (Mat. 4,1). Je
moet de lezing van de doop van
Christus op de 1e na Epifanieën dus
dóórlezen in Matteüs 4. En de lezing
van de verzoeking (op Invocavit) dus
met de doop beginnen in Matteüs
3,13.
Nee, de doop brengt je niet in de
luwte. Integendeel. Je komt aan het
front. Het 'ja' van God betekent ook
‘nee’ zeggen tegen het kwaad in de
wereld, in de mensen, in jezelf. In de
liturgie heet dat een verzaking.
In de doopliturgie klinkt dat zo: “Als
dan in ons midden dit kind gedoopt
wordt, gedenken wij ook ónze doop
en betuigen daarmee dat wij ons
afkeren van het kwaad en Christus
willen toebehoren. Daarom vraag ik
U, gemeente: belooft U met mij dat

wij ons zullen verzetten tegen alle
machten die het geluk van ons en onze
kinderen bedreigen, die mensen discrimineren en geweld aandoen, die het
leven bederven en vernielen?”
Het 'ja' van de daaropvolgende belijdenis betekent immers ook een 'nee'
tegen alle kwaad. En dat kwaad zal
je, juist door je doop, des te sterker
voor ogen komen te staan. En je zal
de kracht hebben dat te bestrijden.

Een nieuwe mens
Op Paasmorgen, in alle vroegte, als
de nacht lezend en biddend en zingend doorleefd is, zal de wake bij het
eerste licht uitmonden in de vreugde
van de opstanding. In dat nieuwe
licht van Pasen wordt gedoopt. De
doop als teken van nieuw leven. En
ieder in de gemeente gedenkt z'n
eigen doop. Ja, gedoopt worden is
ondergaan in de grote vloed van
nood en dood. Maar God houdt je
vast, tilt je uit het water. Dat is de
grootsheid van het heil dat ons in de
doop gegeven wordt. Het ‘ja’ van
Godswege, dat ons niet doet omkomen in de duisternis. Opnieuw in het
leven gezet worden, een nieuw leven
mogen beginnen. Zo mogen en moeten we onze doop bezingen. Wie die
paasvreugde geproefd en bezongen

heeft zal begrijpen dat gedoopt worden is: de diepte ingaan én eruit
gered worden.

En doopt hen Christus in...
Het mag duidelijk zijn dat dit niet
alleen voor de paasmorgen geldt.
Paasmorgen wordt elke zondag
gevierd.
En je doop zal je elke morgen als
werkelijkheid gedenken. Steek je
doopkaars aan, spreek een gebed,
zing een lied. Of wees gewoon stil. En
laat steeds opnieuw Gods JA tot je
doordringen, ook voor deze dag, in
het weten dat het jóu geldt, dit
levens-JA waarop je voluit mag vertrouwen.
Zo mag je elke nieuwe dag gedenken
dat je Christus ingedoopt bent. De
bijbelse tekst geeft namelijk de richting aan: 'Ik doop je naar Christus
toe.' Je komt Hem te binnen. Je doop
betekent verbondenheid met Christus.
Niet dat je Christus nu in je hart kunt
sluiten maar andersom: Christus sluit
jou in zijn hart, elke dag opnieuw.
Nou, als je met zo'n doopgedachtenis
elke morgen opstaat, dan ga je in
vrede.

Wim van Beek

Graceland Festival
V
an 15-18 augustus 2019 vindt
de vijfde editie van Graceland
Festival plaats op de Paasheuvel
in Vierhouten. Graceland Festival is
een plek voor ontmoeting, waar we
op een liefdevolle en kritische manier
onderweg zijn met onszelf, onze
naaste, de wereld en God.

rado (USA), een atypisch en bont
gezelschap waar ze zich meer dan
tien jaar met hart en ziel aan heeft
verbonden. Als voormalig stand-up
comedian en herstellend alcoholist is
haar rauwe, eerlijke geluid enig in
zijn soort en beroert wereldwijd
menig mensenleven.

Graceland Festival biedt podium aan
prikkelende praters, creëert ruimte
voor intieme muzieksets, meeslepende
shows, rustgevende meditatie en kleine
kunst. Het bosrijke en glooiende terrein
zal worden omgetoverd tot vrijplaats
voor mensen die behoefte hebben aan
verdieping en ontspanning.

De komst van Nadia Bolz-Weber naar
Graceland Festival is mede mogelijk
gemaakt door het Nederlands Luthers
Genootschap. Als lezer van dit blad
kunt u daarom met 15% korting naar
Graceland Festival! Gebruik hiervoor
de code LUTHER bij het afrekenen
van uw ticket. Graag tot Graceland!

Een van de hoofdsprekers van de
komende editie is de Amerikaanse
lutherse voorganger Nadia Bolz-Weber.
Zij is oprichter van House for All
Sinners and Saints in Denver, Colo-

www.gracelandfestival.nl

elkkwartaal

Bankrekening: NL28 INGB0000
043360 t.n.v. Luthers Genootschap
Woudrichem
maart 2019

Nadia Bolz-Weber
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Legaat ontvangen?

denk eens aan bijdragen in landelijk luthers belang
Veel lutherse gemeenten kampen met teruglopende inkomsten, wat ook een
ongunstige invloed heeft op de uitvoering van bijvoorbeeld het reguliere gemeentewerk. Maar soms wordt een gemeente aangenaam verrast met een schenking of
legaat. Dat schept mogelijkheden.

W

at mag en kán je, als gemeente,
met die schenking doen?
Meestal is de bestemming al
door de schenker zelf bepaald en (na
overlijden) notarieel vastgelegd. Daarnaast zijn er ook andere bestedingsdoelen. Zoals ondersteuning bij het werk
van de evangelisch-lutherse synode (ELS).
Desgevraagd belicht Arau Vermeer,
voorzitter van de Financiële Commissie
van de ELS, de mogelijkheden. En
bepleit daarbij het belang van dergelijke
bijdragen, juist in deze tijd.
Vaak heeft de schenker - al dan niet
in voorafgaand overleg - bepaald
waaraan (en waaraan niet) het verkregen legaat, klein of groot, mag
worden uitgegeven; zoals (luthers)
gemeentewerk, pastoraat, kerkgebouw
of jeugdwerk. Arau Vermeer roept op
hierbij ook te denken aan bijdragen
in landelijk luthers belang. “Wij zijn
als lutherse denominatie binnen de
Protestantse Kerk een kleine groep.
Wel staan wij voor de taak om de
lutherse traditie uit te dragen en voort
te zetten. Een inbreng aan de landelijke
lutherse kerk is dan ook een bijdrage
aan deze traditie die landelijk weer
gemeentewerk mogelijk maakt. Denk
daarbij aan de opleidingen predikanten,
uitgaven van theologische werken,
liturgische vernieuwingen en liederenbundels. Naarmate meer kerken weinig
of niet meer worden gebruikt voor erediensten is het ook steeds meer noodzakelijk (financiële) aandacht te geven
aan het bewaren van luthers erfgoed.”

Delen in overkoepelend
luthers werk
Het is niet zo dat een gemeente een
deel van de verkregen erfenis aan de
ELS móet besteden. Vermeer: “Nee,
verplichten is niet iets van deze tijd.
Maar als een gemeente een onverwachte financiële impuls krijgt, is het
8

mooi hiervan te delen met luthers
Nederland voor overkoepelend werk.”
De ELS werkt aan een nieuw beleidsplan, met verschillende doelstellingen.
Kan een lutherse gemeente met haar
eventuele bijdrage ook zelf beslissen
waaraan die, binnen de ELS, moet
worden besteed? Want het komt voor
dat een schenker strikt was in zijn of
haar bestedingswens, bijvoorbeeld:
het geld is alléén bestemd voor het
luthers pastoraat in de eigen gemeente.
“Als een gemeente aan een specifieke
doelstelling wil meewerken, dan is
dat in overleg altijd mogelijk. Stel dat
een lutherse gemeente wil bijdragen
aan samenwerking met een buur
gemeente, waarvoor dan geld nodig
is ter versterking van elkaar. Als de
lutherse gemeente samenwerkt of
gefuseerd is met een protestantse
gemeente beschouwen wij dat als de
eigen gemeente. Met díe gemeente gaan
wij, vanuit de ELS, graag in overleg.”

binnen de verantwoording van de
Protestantse Kerk vallen”, aldus Arau
Vermeer. Zo is de commissie BILT een
bijdrage vanuit de landelijke kerk voor
Behoud en Inbreng van de Lutherse
Traditie. De bestedingen hiervoor zijn
centraal vastgelegd en vallen niet
onder de verantwoording van de ELS,
die nu geen eigen inkomsten heeft om
activiteiten mogelijk te maken. Voor
nieuw beleid is nog heel veel nodig.
Ook daarom bepleit Arau Vermeer de
mogelijkheid een deel van een verkregen legaat te willen besteden aan
het landelijk luthers belang.

Richtlijn bij bijzondere
verkrijgingen
Vóór de fusie in 2004 tot Protestantse
Kerk in Nederland werd het afstaan
van 10% uit erfenis en legaat aan ‘het
landelijke’ als morele verplichting
beschouwd. Maar tijden veranderen,
net als de positie van de lutheranen.
“Wij spreken liever niet over verplichting”, zegt Vermeer, “maar het
zou mooi zijn als gemeenten bij deze
bijzondere verkrijgingen ook een
bijdrage doen waaruit landelijk en
overkoepelend meer mogelijk is én
wordt gemaakt.” Als richtlijn voor
een bijdrage uit een verkregen legaat
stelt hij een percentage van 10% voor,
“maar we zijn natuurlijk blij met elke
bijdrage uit een gemeente.”

Arau Vermeer (foto: Ingeborg Kriegsman)

Eigen activiteiten
meer mogelijk maken
Alle uitgaven van de ELS worden
binnen de Protestantse Kerk (sinds
2004 ook met de lutheranen) geregeld.
“Daarin maken wij gebruik van de
dienstenorganisatie voor de uitvoerende
taken. De volledige rekening en verantwoording loopt via dit kanaal. Wij
kunnen dus aangeven wat wij willen
maar kunnen geen zaken doen die
maart 2019

Alma Evenhuis
Gemeenten die met een percentage van
hun verkregen legaat het synodale werk
willen ondersteunen, kunnen contact
opnemen met de synodale commissie. De
financiële commissie zal de afhandeling
van het financiële deel dan verder begeleiden.
De contacten lopen altijd via de synodale
commissie met een adres bij de dienstenorganisatie: aan de financiële commissie
via els@protestantsekerk.nl.

elkkwartaal

De wijn is op

over het gezamenlijk ontdekken en uitspreken van verlangen
Op zondag 20 januari is dominee Andreas Wöhle, president van de evangelischlutherse synode, weer op pad naar een lutherse gemeente. Vandaag gaat hij, samen
met dominee Hanneke Allewijn, voor bij de Haagse lutheranen. De evangelielezing
is het verhaal van de bruiloft te Kana. ‘De wijn is op!’ In overdrachtelijke zin woorden
die in veel kerken verzucht worden. En hoe moet het nu verder?

I

n de preek legt Andreas uit dat het
geen zin heeft om de schuldvraag
uit te pluizen; zelfs de verleiding
om snel allerlei oplossingen te bedenken
om de situatie weer nieuw leven in te
blazen laat hij even links liggen. De
wijn is op! gaat over het gezamenlijk
ontdekken en uitspreken van wat je
verlangen is. En dat bepaalt de richting
die de kerk op gaat.

Ook hier in Den Haag is de macht van
getal relatief. Andreas benadrukt dat
een volle kerk indrukwekkend kan zijn
maar dat ook in een kleine gemeenschap mensen veel voor elkaar kunnen betekenen. Het vraagt soms veel
inspanning, maar terugblikkend zie je
dat je altijd weer door lastige perioden
heen komt.

Na de dienst blijven de meeste kerkgangers nog even na voor een gesprek
met Andreas. Allereerst deelt hij zijn
ervaring van vanmorgen. Een warm
welkom in een groot kerkgebouw dat
door de aankleding ook warm aanvoelt.
Hier is een gemeente die trots is op wie
ze is en wat ze in huis heeft. Trots op
het gebouw, op de muziek en vooral:
op elkaar. Een gemeenschap die elkaar
opzoekt, niet om in een hoekje te
zitten maar om elkaar te bemoedigen.
Samen de grenzen van het mogelijke
onderkennen, en ook de reikwijdte
van de mogelijkheden uitproberen.

Sinds enige jaren zijn de Haagse
lutheranen met de naburige Lukaskerk
een nauwe samenwerking aangegaan.
Waar in de diensten de gezamenlijkheid nog een zoektocht is, is het doordeweekse gezamenlijke activiteitenaanbod veelzijdig en uitgebreid. Het
is opgezet vanuit Trial & Success:
weinig discussie vooraf over de haalbaarheid maar vooral leuke ideeën
opstarten en uitvoeren. Wat werkt
houden we erin; wat niet werkt komt
in een volgend seizoen niet terug. Hier
lonkt avontuur en zijn tegenvallers
geen mislukkingen. Andreas ziet hier

Trial & Success

vertrouwen dat mooie dingen uit
onverwachte hoek mogen komen.
Je hoeft het niet allemaal zelf van
A tot Z uit te stippelen.

Zinzoekers
Vandaag missen we de kinderen in de
kerk. Andreas ligt er niet meteen wakker van. Het idee van een volgende
generatie voor de kerk is niet vanzelfsprekend meer. Het vraagt des te meer
te kijken naar waar mensen aanhaken.
Buit uit waar je goed in bent.
De traditionele eredienst blijft soms
lastig om aantrekkelijk te houden.
Welke vorm sluit aan bij waar mensen
naar op zoek zijn? Hanneke Allewijn
vertelt over de pioniersplek Zinzoekers.
“Daarmee hebben we jonge twintigers
op het oog. Tijdens de adventsperiode
was er iedere maandag om 07.30 uur
een ontbijt in de kerkzaal. Jonge
mensen kwamen ernaartoe voor ontmoeting. Het gesprek ging als vanzelf
de diepte in.” Op verzoek wordt dit
concept in de Veertigdagentijd weer
opgepakt. Kerk in een totaal onverwachte vorm.
Andreas vindt dit een prachtige vorm
van missionair kerk-zijn. Het woord
‘missionair’ riekt nog vaak naar zending;
voor Andreas is ‘missionair’ vooral:
ruimte bieden voor kleine ontmoetingen met gelegenheid om elkaar aan
het denken te zetten. Niet met resultaat als doel maar inzetten op de
beweging.
Voelt dit als een plek waar je mag zijn
zoals je bent? Als mensen met die
ervaring komen en gaan ben je als
kerk op z’n best. Daar mogen ze in
Den Haag trots op zijn.
Rien Sprong

(foto: Frank Everaarts)
elkkwartaal

maart 2019

9

Inspirerende kerkenradendag
met flink werk en goed resultaat
Op 16 februari leek de eerste voorzichtige lentezon de blaadjes uit de knoppen
te schijnen: een prachtige dag om ons te verdiepen in het eveneens ontluikende
beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Synode (ELS), dat als thema centraal
stond op de jaarlijkse kerkenradendag.

R

uim vijftig ambtsdragers uit het hele land hadden
zich in de lutherse kerk in Bussum als gasten van de
ELG Het Gooi verzameld om elkaar te ontmoeten en
samen een blik naar de toekomst te werpen. Na een korte
dienst, voorgegaan door synodepresident Andreas Wöhle,
nam Erik Fledderus, voorzitter en vicepresident van de
synode, ons mee in het nieuwe beleidsplan 2019-2022.

Als vertrekpunt voor het nieuwe beleidsplan is de gedachte
dat, hoewel je de wind niet kunt veranderen, je wel invloed
hebt op de stand van de zeilen. Het beleidsplan 2019-2022
heet dan ook ‘Wind in de zeilen’. Het (concept)plan is nu
twee keer in de synode besproken; met de aanvullingen
van deze kerkenradendag wordt in mei de definitieve
versie vastgesteld.

Wind in de zeilen

Visie en discussie: actief, levendig en betrokken

Terugblikkend op de voorgaande jaren is het een en ander
veranderd: na de periode van het interim bestuur van de ELS,
dat vooral als taak had te herstructureren en te ordenen, is
een afstand tussen synode en gemeenten ontstaan. De beide
volgende presidenten, Trinette Verhoeven en Andreas Wöhle,
hebben veel tijd besteed aan een contact-offensief om de
banden met de gemeenten opnieuw aan te halen en te
verstevigen. Met het doel van zichtbaarheid en ondersteuning
hebben de synodeleden gemeenten ‘geadopteerd’, die zij
bezoeken en waar zij hun oor te luisteren leggen.
Het nieuwe beleidsplan moet vooral, zo zegt Fledderus, in het
kader staan van wat de ELS voor gemeenten kan betekenen
en daarnaast een levende vindplaats blijven voor lutherse
inspiratie. In het concept beleidsplan ligt de focus met
name op drie thema’s:
1. Betekenis voor de gemeente
2. Betekenis bovenplaatselijk
3. Communicatie

Na de introductie werden onderdelen van het conceptbeleidsplan op verschillende plekken besproken. In telkens
tien minuten durende denk-pitches liepen de groepen
langs posterpresentaties en discussieerden aan de hand
van beleidsvoornemens die op A4’tjes klaar lagen. Daarbij
werd de plaatselijke gemeente als levende bron van lutherse
spiritualiteit besproken, was er aandacht voor diaconie,
voor financiën, voor bovenplaatselijke ontwikkelingen,
voor het vieren (waarbij liturgie en kerkmuziek), en voor
internationale relaties en oecumene.
In de discussies kwam onder andere naar voren dat het
voorstel van de ELS om ‘denkbare samenwerkingsmodellen’
te ontwikkelen voor gemeenten van harte wordt ondersteund: er is behoefte aan hulp hierbij, mede in het kader
van de financiële c.q. subsidiaire mogelijkheden. De ELS
wil beter insteken op de mogelijkheden die vanuit diverse
bronnen beschikbaar zijn, zoals de ComBILT en de vele
diaconale gelden. Tevens heeft de synode een duidelijke

Ontmoeting in Bussum (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Post-its op de piano na de workshop over communicatie (foto: Ingeborg Kriegsman)
visie op het versterken van de positie van de diaconie in
de kerk en op de academische presentie van het lutherse
in Nederland. In de groepsdiscussies werden deze doel
stellingen ondersteund, echter wel met het advies de
juridische bepalingen rondom de diaconale gelden in de
gaten te houden en keuzes te maken in de hoeveelheid
van projecten: niet alles zal mogelijk zijn. Het zichtbaar
zijn van de ELS binnen de Generale Synode werd eveneens onderstreept en er was waardering voor de kortere
lijnen tussen gemeenten en de ELS.

Elkaar (her)kennen in liturgie én over de grenzen
Over de bovenplaatselijke activiteiten werd ook gezegd
dat er behoefte is om elkaar vaker te treffen en meer van
elkaars activiteiten te weten. Dat geldt ook voor de internationale context: Andreas Wöhle benadrukte dat het van
belang is ook lutheranen in het buitenland te ontmoeten
als je daar bent. Je (her)kent elkaar als kerk en hoort bij
elkaar, daarin vind je elkaar en krijg je een breder beeld
van het land. Opmerkingen bij de onderdelen over vieringen
en de muziek hadden betrekking op het waarom van de
lutherse liturgie en op het breder bekend maken van
Lutherliederen enerzijds en modernisering in de muziek
anderzijds. Dit thema werd als wat statisch ervaren, in
contrast met de dynamiek die van de andere onderwerpen
uitging.

Hoopvolle samenwerkingsvormen
Na de lunch gaven twee gemeenten inzicht in hun route
naar een samenwerkingsvorm: eerst de gemeenten Zeist en
Utrecht bij monde van Izaäk van Kralingen en Hans Ruppert,
daarna de gemeente Breda in het relaas van dominee
Marlies Schulz. Wat beide verhalen gemeenschappelijk
hebben is de zorgvuldigheid waarmee alle mogelijkheden
zijn verkend en waarop acties zijn ondernomen. Ook de
redenen om een samenwerkingsvorm te zoeken zijn vergelijkbaar: de gemeenten kampten met een afnemend
ledenaantal en de vraag of de kerk als gebouw nog wel te
handhaven was. De uitwerking verschilde: waar in Breda
de lutherse gemeente opging in de protestantse gemeente,
elkkwartaal

vonden Zeist en Utrecht een vorm om elkaars gebouwen
te benutten en intact te houden. In de te verwachten
teruggang in ledenaantallen en de problematiek rond
kerkgebouwen stemden de voorbeelden om oplossingen
te vinden hoopvol.

Website Protestantse Kerk:
hoe zichtbaar zijn de lutheranen?
Een ander programmaonderdeel stond in het teken van de
communicatie. Ingeborg Kriegsman (redactie Elkkwartaal)
wierp met ons een blik op de vernieuwde website van de
Protestantse Kerk, waar ook een luthers deel te vinden is.
Maar dat is wel even zoeken: onder ‘Thema’s’ kun je doorklikken naar ‘Lutherse Synode’ en vervolgens worden overige
links zichtbaar, waarvan een deel verouderd is. Het werd
tijd voor een volgende ronde tips en tops, waarbij de post-its
vooral gevuld werden met het verzoek om de lutherse tak
binnen de Protestantse Kerk beter zichtbaar te maken. Verder
scoorden aanvullingen op mogelijkheden om de site nog
beter te benutten vanuit inhoud en PR-optiek hoog.
Tot slot was er de ‘brand maar los’-sessie met vragen aan
de ELS. Naar aanleiding van vragen over het afwijzen dan
wel toekennen van subsidies werd duidelijk gesteld dat de
ELS in het beleidsplan vooral de samenhang tussen
projecten, en daarmee ook de financiële onderbouwing
daarvan, benadrukt. Daardoor is het aanboren van fondsen
kansrijker dan wanneer aanvragen apart worden ingediend.
Andreas Wöhle bedankte de aanwezigen voor hun inzet
en de opbrengsten: vijftig mensen weten meer dan twaalf;
het was een goede dag én een mooie reünie. In het afsluitend
gebed werd Robert de Vos herdacht. Terwijl wij tot slot
lied 35 uit de bundel Alle liederen van Luther – Een levend
document zongen, viel een zonnestraal als bemoedigende
knipoog op de grote behangbanen, beplakt met vele post-its
boordevol goede ideeën en aanvullingen op het (concept)
beleid van de ELS. We kunnen tevreden zijn!

Leonie Wagenaar
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Europees diaconaat: van gesloten naar open
In december 2018 organiseerde de Lutherse Wereldfederatie (LWF) een workshop
over diaconaat voor deelnemers uit verschillende Europese kerken. Op verzoek van
de Lutherse Synode deed ik mee namens Nederland. We waren te gast bij de Duitssprekende Roemeense Lutherse Kerk (ECACR) in het Transsylvaanse Sibiu. Deze kerk
bestaat al sinds de 12e eeuw en is ontstaan door Duitse emigranten.

M

et deelnemers uit Tsjechië, Estland, Letland,
Duitsland, Engeland, Italië, Zweden, Noorwegen,
Finland, IJsland en Roemenië was dit een vervolg
op de bijeenkomst in 2017 in Hongarije waarvan ik eerder
verslag deed in Elkkwartaal (nr. 4, 2017). Het hoofdthema
van de bijeenkomsten is ‘Seeking conviviality’. Convivere
(latijn) betekent ‘samenleven’. Het werken aan inclusieve
gemeenschappen waar mensen met uiteenlopende overtuigingen, geaardheden, afkomst, opleidings- en inkomensniveaus welkom zijn en mee doen, staat centraal. De focus
ligt op relaties.

anderen als we over vluchtelingen en migranten spreken;
de Roemeense lutheranen hebben het over zichzelf. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de Baltische staten en Polen,
waar men vanwege de trek naar West-Europa personeelstekorten heeft en zelf weer mensen werft uit bijvoorbeeld
de Oekraïne.

Handen en voeten

De LWF wil de Europese lidkerken ondersteunen om in de
eigen samenlevingen diaconaal kerk te zijn. Om antwoord
te geven op urgente thema’s als vluchtelingen en migranten,
armoede, diversiteit en polarisatie in de samenleving. Hoe
kan de kerk daar middenin gaan staan en zich niet afsluiten?
Hoe kan de diaconale kerk ruimte scheppen voor ontmoeting
en bruggen bouwen?

Bisschop Reinhart Guib van de Lutherse Kerk in Roemenië
(ECACR) benadrukte het belang van focus op individuele
personen met als motto ‘het gaat om mensen en niet om
nummers’. Het bruggen bouwen kreeg tijdens de workshop
ook gelijk handen en voeten. Zo sprak pastor Dorin Cioaba
van de Roma Pinksterkerk en vertelde Erika Klemm van
de Roemeens Lutherse Kerk hoe haar kerk de ‘Vluchtelingen
Ronde Tafel’ heeft opgezet waaraan alle kerken deelnemen,
óók de Orthodoxe Kerk. In hun programma ‘Ik ben een
vreemdeling’ geven ze voorlichting vanuit bijbels perspectief.
Daartoe wordt, onder andere, een jaarlijkse ‘Vluchtelingenzondag’ georganiseerd.

Vluchtelingen en migratie

Van fort naar open

In Sibiu was het werkthema ‘Mensen in beweging – Bruggen
of muren?’ We zoomden in op het onderwerp vluchtelingen
en migratie. Natuurlijk zijn de contexten heel verschillend.
In Italië heeft de kerk haar handen vol met opvang van
mensen die daar, vooral via de Middellandse Zee, aankomen
en niet doorstromen. In Roemenië ziet men dat vluchtelingen
juist niet blijven maar doortrekken naar Noord- en West
Europa. En men kampt met het verlies van eigen jongeren
die wegtrekken en hooguit als ‘Summersächsen’ even op
vakantie komen. In West-Europa hebben we het vaak over

De Roemeense kerk onthaalde ons gastvrij. Met, op de eerste
avond, een welkom in het luthers kerkcentrum in Sibiu.
Naast de hartelijke woorden en het lekkere eten is me de
gemeentezaal bijgebleven. In de benedenzaal hingen
afbeeldingen van alle bisschoppen uit de afgelopen eeuwen.
Alleen de bisschop gedurende de tweede wereldoorlog hing
er niet bij vanwege zijn collaboratie met de nazi’s. In de
bovenzaal hingen portretten van ‘gewone’ kerkleden van
de plaatselijk kerkgemeenten. Dat trof me.
Toen na de val van Ceausescu (1989) de grenzen open
gingen, trokken in een jaar tijd 100.000 kerkleden weg
naar Noord-Europa (voornamelijk Duitsland). In 1950
waren er 180.000 leden; nu nog 13.000. De kerk ging van
200 gemeenten naar 32. En, leerzaam, men probeert de
vrijgevallen gebouwen te herbestemmen. Veel kerken zijn
gebouwd als vesting- of weerkerken, ter bescherming
tegen plunderende Turkse en Tartaarse troepen. ‘Een vaste
burcht...’ is voor de lutheranen daar een realistisch beeld.
Men wil de geschiedenis bewaren en het verhaal van deze
zeer oude kerk blijven vertellen via hun kerkgebouwen en
ook via hun museum in Sibiu. Met als motto ‘van fort
naar open’. Het deed me denken aan het in 2019 te openen
Luthermuseum in Amsterdam. De aanzet hiervoor vormde
het document ‘Van gesloten naar open’. Een mooi beeld
van herkenning: de kerk trekt zich met haar historie en
traditie niet terug achter de dijken maar opent zich, laat
haar lange lijn zien en zoekt ‘conviviality’.

Ondersteuning diaconale kerk

(foto: Hanne Wilzing)
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Als dragers van duurzaam diaconaat
De Europa-secretaris van het LWF, dominee dr. Ireneusz
Lukas, zei in Sibiu: “Er is een urgente noodzaak om naar
wegen te zoeken waarin we samen kunnen leven in vrede
en harmonie in tijden van fragmentatie en groeiende
spanningen tussen verschillende groepen in Europa. Het
diakonia-proces van ‘Seeking Conviviality’ draagt bij aan
het over en weer begrijpen van elkaar.”
Het sloot prachtig aan bij het spoor dat we in Amsterdam
zijn ingeslagen van ‘investeren in gemeenschappen als
dragers van duurzaam diaconaat’. Een mooi voorbeeld is de
Augustanakerk die we transformeerden naar Augustanahof

met omzien naar elkaar en de buurt centraal, maar ook
wekelijkse vespers in de kapel.
Vorige maand kwam de Europese Diakonia Groep van de
LWF naar Nederland. Er werd materiaal ontwikkeld voor
de lokale kerken en natuurlijk bezochten we Amsterdam
voor ontmoetingen in de Augustanahof en Zuidoost. Graag
vertellen we daarover meer in een volgende Elkkwartaal.
Wordt vervolgd.

Hanne Wilzing
secretaris diaconie ELG Amsterdam

Communiceren: hoe doe je dat?
In het Beleidsplan 2019-2022 van de ELS liggen belangrijke speerpunten - nu, ter
definitieve verankering. Met ingang van dit nummer geeft Elkkwartaal aandacht
aan de verschillende aspecten uit dat plan. Deze keer: communicatie.

C

ommunicatie, naar het Latijnse
communicare (gemeenschappelijk
delen), is te zien als het doorgeven van informatie in de vorm van
tekens, woorden of symbolen met
eenzelfde gemeenschappelijke betekenis
voor alle betrokkenen: hen die het
aangaat. Allereerst in gezin, relatie,
werk en het geheel van dagelijks leven.
De grootste schuringen of erger, conflicten, ontstaan juist bij gebrek aan
goede communicatie.

hóe, waar liggen de accenten, welke
contacten zijn daarbij nodig en vooral:
welke middelen zijn beschikbaar.
Concreter: hoe doe je dat binnen de
eigen gemeente, met vaak beperkte
middelen. Marlies Schulz, lid van de
synodale commissie en verantwoordelijk voor de inzet op dit beleidsaspect:

Gezamenlijke opdracht
Communicatie is ook: wie en wat zijn
wij als kerken. Al communicerend
bouw je aan communio, gemeenschap.
Bij het zichtbaar maken van de bronnen van de lutherse spiritualiteit op
landelijk en internationaal niveau is
communicatie wezenlijk. In de visie van
de ELS is de kerkordelijke opdracht
om de lutherse traditie zicht-, vinden dienstbaar te maken aan de hele
kerk een gezamenlijke opdracht. Van
iedereen die in de Nederlandse lutherse
traditie staat, zich hiermee verbonden
voelt of erin geïnteresseerd is. Ieder
kan op zijn eigen manier ambassadeur
zijn van de Nederlands-lutherse traditie.
Goede communicatie maakt mogelijk
dat mensen binnen én buiten de lutherse
traditie uit deze bronnen kunnen putten.

Communicatieplan
Daarvoor maak je een plan. Waarin je
vastlegt: wat wil ik overbrengen en
elkkwartaal

Marlies Schulz (foto: Roel Knijff)
“Er is al veel waarmee gemeenten
communiceren, zoals de gemeentebladen, de zondagsbrief, een facebookpagina, uitgaven van gezamenlijke
kerken, de eigen website. Landelijk is
dat Elkkwartaal, het Dagboek, Uitgave
PThU, nieuwsbrief SKB, en de webpagina van de lutherse synode als
onderdeel van de, onlangs vernieuwde,
website van de Protestantse Kerk.”
Dat laatste werkt nog niet optimaal.
Lutheranen en anderen hebben
moeite met de toegankelijkheid. Simpel zoeken bijvoorbeeld naar ‘Steunverlening aan gemeenten’ of ‘ANBIregeling’ of een Elkkwartaal-artikel
werd een lange zit.
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Lutherse pareltjes
Het vinden en delen van actuele
lutherse informatie kan en moet dus
eenvoudiger. Dat beaamt ook Marlies
Schulz na recent overleg in de PKNwerkgroep communicatie: “De titel
waarop we te vinden zijn wordt
anders; het kopje ‘Lutherse Synode’
op de website is niet genoeg. Beter is:
Lutherse synode & Luthers. Ook de
‘aanklik’-route naar bijvoorbeeld ‘hoe
en bij wie vraag ik subsidie aan’ of:
‘wat is bij een aanvraag de inbreng
van gemeenten zélf’ kan korter.”
Marloes Nouwens van de afdeling
Communicatie sluit zich daarbij aan:
“Dat is precies wat we hebben
besproken en waarvoor we oplossingen gaan vinden.” Marlies bepleit
verder dat ook wij hierbij actief kunnen leveren, met nieuws uit gemeenten, richtlijnen voor beleid, fusieadvies, verhalen uit de praktijk, snel
bij Elkkwartaal-PDF’s of uitlichting
van een speciaal artikel. Al die thema’s - ook de grote zoals ‘inzegening
homohuwelijk’, de (lutherse) opvatting over het ambt en ‘voltooid leven’
- noemt ze ‘lutherse pareltjes’. Juist
ook om, in wisselwerking met andere
PKN’ers die ook met deze thema’s
werken, te delen en te bevragen. “In
die pareltjes kun je elkaar, ook buiten
de lutherse muren, (h)erkennen.”
Communiceren dus!
Alma Evenhuis
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Zingende mens als verkondiger
van het Evangelie
Sinds kort hebben wij Lutheranen een bijzonder levend document, namelijk Alle
liederen van Luther, een eigen kleine bundel met gezangen van de reformator.

E

r zijn historici die de reformatie beschrijven als een
zing-beweging. Liederen waren het meest geschikt
om iedereen met het herontdekte Evangelie bekend
te maken. De teksten waren tamelijk makkelijk te begrijpen
en goed te onthouden. De melodieën ondersteunden de
boodschap en zetten aan om mee te zingen; op die manier
werd de zingende mens zelf verkondiger van het Evangelie.

Luthers verbeterde versie van het Paaslied
Een goed voorbeeld hiervan is het Lied Christ lag ynn todes
banden (lied 8). De Nederlandse versie is de vertaling van
een gemoderniseerde versie die in het Duitse Evangelische
Gesangbuch (1993) staat. Luther zelf heeft zijn lied gezien
als een aanpassing of verbetering (‘gebessert’) van het
middeleeuwse lied Christ ist erstanden, het bekende lied van
Pasen. Wij kennen Luthers beweegredenen niet om het oude
lied op een andere manier te willen zingen. Waarschijnlijk
vond hij het oude lied te statisch; het kon niets overbrengen
van de dramatiek tussen Goede Vrijdag en paasochtend.
Christus lag in de dood terneer,
geveld door onze zonden,
maar Hij verrees, Hij is de Heer,
de dood is overwonnen.
Vrolijk willen wij nu zijn,
de Heer van harte dankbaar zijn
en zingen halleluja.

Christ lag ynn todes banden /
fur vnser sund gegeben /
Der ist wider erstanden /
und hat vns bracht das leben /
Des wyr sollen frolich seyn /
Gott loben vnd danckbar seyn /
vnd singen Alleluia.

Het eerste couplet is een soort samenvatting van het verhaal. In de oude tekst zijn de beelden nog sterker: de dood
is als een macht die Christus heeft geketend in plaats van
ons; Hij is eruit gekomen en heeft ons het leven gebracht.
Daarover gaat het in dit verhaal. Dus, luister!
Geen mens die ooit de felle dood
Den tod niemand zwingen kund /
kon stuiten of bedwingen,
bey allen menschen kinden /
Hij kreeg zijn macht door onze schuld, Das macht alles vnser sund /
geen onschuld was te vinden.
keyn vnschuld war zu finden /
Luid klinkt het in het doodsgebied
Dauon kam der tod so bald /
de luisterrijke profetie
vnd nam vber vns gewald /
die spreekt van een bevrijder.
hielt vns ynn seym reich gefangen.

Wat nu volgt is een uitvoerig verhaal. Stap voor stap wordt
de historie van een bijzondere gebeurtenis verteld. Terwijl
in de moderne versie de laatste regels meteen weer naar
Pasen verwijzen, blijft Luther oorspronkelijk bij het uitbeelden van de situatie waarin Christus is terecht gekomen
- namelijk als een gevangene van de dood die eigenlijk
ons moest ketenen omdat wij op grond van onze schuld
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geen recht op het leven hadden. De dood heeft recht op
ons. Als mens zijn wij daardoor gevangen, nu al. Mensen
die weten dat ze dagelijks de dood tegemoet gaan.
In zijn geliefde Zoon is God
als mens tot ons gekomen,
heeft onze zonde, onze dood,
geheel op zich genomen,
Ja, zijn evangeliewoord
zegt ons dat aan de wrede dood
de angel is ontnomen.

Jhesus Christus Gottes son /
an vnser stat ist komen /
Vnd hat die sund abgethon /
damit dem tod genomen /
All seyn recht vnd seyn gewalt /
da bleybt nichts denn tods gestalt /
Die stachel hat er verloren.

Luther blijft met zijn tekst weer dichter en consequent bij
de gebeurtenis zelf. Niet de menswording staat centraal
maar: dat Gods Zoon onze plaats inneemt te midden van
de gevangenis van de dood. Door de straf van zonden op
zich te nemen heeft Hij aan de dood juist het recht ontnomen
ons nog verder te binden. De dood die wij nu nog zullen
ervaren is niet meer dan een omhulsel, zonder eigen bestaan.
Hij heeft wapen noch kracht.
Het was een weergaloos gevecht,
Es war eyn wunderlich krieg /
het deed de aarde beven,
da tod vnd leben rungen /
de strijd werd vorstelijk beslecht,
Das leben behielt den sieg /
de vorst liet zelf het leven.
es hat den tod verschlungen /
Wonderlijk is het en groots,
Die schrifft hat verkundet das /
de Davidszoon heeft door zijn dood
wie eyn tod den andern fras /
de doodsvijand verslagen.
Eyn spott aus dem tod ist worden.

Hier laat Luther een wonderlijk beeld voor onze ogen verschijnen: een strijd tussen leven en dood, waarin het leven
de dood verslindt, helemaal uit de wereld weghaalt - als
een kosmische gebeurtenis. De dood van Christus verslindt
de dood; er blijft niets van hem over. Hij wordt overgeleverd
aan spot; je kunt alleen maar om hem lachen.
Het ware paaslam is geslacht
en zonder klacht gestorven,
de offerande is gebracht,
de vrede is verworven.
Aan de deurpost spreekt het bloed
ons van genade, God is goed
zijn dag licht aan, zingt vrolijk
halleluja

Hie ist das recht Osterlamm /
dauon Gott hat gepotten /
Das ist an des Creutzes stamm /
ynn heysser lieb gebrotten /
Des blut zeichnet vnser thur /
das hellt der glaub dem tod fur /
Der wurger kan vns nicht ruren,
Alleluia

Luther ziet Pasen in verband met het Pesachfeest in het
Oude Testament. Anders dan het paaslam dat op het vuur
wordt gelegd, is het in Christus de liefde die het Godslam
(Johannes 1:29) doet ‘braden’. Misschien een beetje
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onsmakelijk voor onze oren. Opmerkelijker is dat Luther
doorgaat Pasen als een dramatisch gebeuren te vertellen,
dus niet als een tijdloze waarheid. De dood, de ‘wurger’,
loopt nog steeds rond, het enige middel dat wij christenen
hebben is juist het kruis en het bloed Christi als teken dat
de dood (de wurgende engel) aan ons voorbij moet gaat,
ons moet overslaan: pesach.

Het heilig feestmaal van het Lam
Wyr essen vnd leben wol /
verhoogt de vreugd van Pasen
ynn rechten Ostern fladen /
Het oude zuurdeeg, doe het weg,
Der allte saurteyg nicht soll /
wij zijn in Hem herschapen
seyn bey dem wort der gnaden /
Christus wil de maaltijd zijn
Christus will die koste seyn /
Hij voedt de ziel met brood en wijn
vnd speysen die seel alleyn /
wij delen in zijn leven.
Der glaub wil keyns andern leben.

Wij zijn hier op het hoge feest
met grote vreugd tezamen
de zon die ons zozeer verheugt
is Hij, de Opgestane
Christus, onze eer en roem,
heeft glorierijk als onze doem
en duisternis verdreven.

Het lied mond uit in de beschrijving van de viering van
het avondmaal. Brood zonder zuurdeeg als teken van een
leven alleen uit genade. Alleen Christus mag de ziel voeden
en opvoeden en ook de ziel vraagt niet naar een ander
leven dan dat wat voortkomt uit Christus. In een grote lijn
en met beeldrijke spraak heeft Luther ons geleid van Goede
Vrijdag naar de viering van het avondmaal op paaszondag.
Na de inleiding gingen de twee eerste coupletten over
Goede Vrijdag en de volgende twee over Stille Zaterdag.
Het lied eindigt met de blijde boodschap van paasochtend
die ons in een nieuw licht doet verschijnen.

So feyren wyr dis hoch fest /
mit hertzen freud vnd wonne /
Das vns der Herr scheynen lest /
er ist selber die sonne /
Der durch seyner gnaden glantz /
erleucht vnser hertzen gantz /
Der sunden nacht ist vergangen.

Terwijl de moderne versie weer een beetje abstract en vaag
blijft, richt Luther onze aandacht op onszelf. Met Pasen, met de
opstanding van Jezus Christus, schijnt het licht in ons harten.
Wij worden letterlijk verlicht, worden veranderd in opgewekte
mensen, leven zonder angst van dood, zonde en duivel.
elkkwartaal

Markus Matthias
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woord&visie
Ol’ That Jazz…
Als lutheranen in Nederland noemen
wij vaak de aandacht voor muziek
(en het muzische in het algemeen) als
een van de kernpunten van onze
traditie. Bach en andere klassieke
componisten schreven immers specifiek
voor de lutherse eredienst en hebben
met die muziek de wezenlijke beleving
van de eredienst en het gevierde
geloof mede gevormd.
Daarom is lutherse spiritualiteit voor
een groot deel muzische spiritualiteit.

Kerk en muziek - kerkmuziek....
In de Nederlandse context is dat een
onderscheidend profiel dat wij als
lutheranen graag bij de hele Protestantse Kerk inbrengen. Niet dat muziek
in de calvinistische traditie geen specifieke rol zou spelen, maar de ruimte
die er binnen de lutherse traditie is
voor de inbreng van muziek (en de
musicus) is toch wel principiëler.
Muziek functioneert als vorm van
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verkondiging ‘sui generis’, als een
van de vormen waarin ‘het Woord’ dat is in Maarten Luthers visie altijd
Christus zélf - gestalte krijgt en
ervaarbaar wordt.
Daarmee zijn tegelijk ook andere,
mystiekere wegen tot het verstaan
van het Woord geopend. Ook dat is
wellicht een belangrijke bijdrage die
wij lutheranen inbrengen binnen de
protestantse traditie, bij ons gezamenlijk zoeken naar een weg met de
boodschap van het evangelie.

Geen dag zonder Bach?
Wat mij opvalt is dat veel van onze
gemeenten zich bij het inbrengen van
dit kostbare goed toch zeer nadrukkelijk beperken tot de klassieke vormen
ervan. ‘Geen dag zonder Bach’ is
natuurlijk een mooie slogan maar ook
een die zich bij het zoeken naar (nieuwe)
vormen van muzikale presentie van
het Woord vooral op het verleden richt.
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Her en der ontstaan andere vormen
maar nog steeds heel voorzichtig. En
als regel is dat dan buiten de geijkte
momenten van de zondagmorgendiensten die, in hun zoektocht naar
een nieuwe muzikaliteit, hooguit de
maximale breedte van het Nieuwe
Liedboek verkennen. Zo niet in luthers
Apeldoorn, waar ik recentelijk een
Jazz-dienst mocht meevieren; ook
elders, zo weet ik, wordt de vorm van
Jazzper (vesper)-diensten beproefd.
Maar een gezamenlijk zoeken naar
vernieuwende vormen ‘leeft’ bij ons nog
niet. Is het een goed idee als lutherse
gemeenten hierover in ieder geval met
elkaar in gesprek komen? Een netwerk
van muzikaal zoekende gemeenten?

Jazz in kerk en eredienst
Op internationaal vlak bestaat zo’n
netwerk al enige tijd: ‘Bluechurch’
(bluechurch.ch). Dit netwerk verbindt
kerken die ruimte geven aan geïmproviseerde muziek, aan woord en stilte
en daarbij de taal van de Jazz en de
gedachtewereld van de bijbelse traditie
als gemeenschappelijke inspiratie bij
elkaar brengen.
Onlangs mocht ik met een lezing
meewerken aan een seminar van
Bluechurch. En de gedeelde ervaringen
van de collegae (predikanten en (kerk)
musici) uit Duitsland, Denemarken,
Oostenrijk en Zwitserland stemden
mij hoopvol. Er is veel in beweging
en de beweging is principiëler dan dat
er enkel naar een andere muzikaliteit
wordt gezocht. Kerk-zijn over de
grenzen van generatie en muzieksmaak
heen is daarbij een belangrijk thema,
net als de vraag: hoe vinden we nieuwe
talen voor het geloof zonder elkaar
daarbij los te laten en kwijt te raken?
elkkwartaal

Een spannend en uitdagend proces.
Het is zeker de moeite waard om
daarin, ook vanuit onze Nederlandse
lutherse context, mee te denken. Het
kan ons bemoedigen om creatief met
onze traditie verder te gaan en daarin
onze ervaringen met ontkerkelijking
en toenemend religieus analfabetisme
met anderen te delen.

‘JAZZ it’: zoekprincipe naar
vernieuwende vormen van kerk-zijn
Voor mij was het spannendst om bij die
workshop met anderen te reflecteren
over hoe een ‘Jazz-principe’ - het
principe van sámen zoeken naar zeer
verschillende muziekvormen en -stijlen

om tot één muziekervaring te komen
- ook een principe van vernieuwende
vormen van kerk-zijn kan worden.
Daar waar het lukt om in een gemeente
de uiteenlopende vormen van presentie
van die gemeente als delen van één
geheel te doen ervaren, ontstaat een
nieuwe cohesie tussen mensen en
wellicht een begin van nieuwe kerkvormen. Waar dus de deelnemers van
de bijbelcursus en de eredienst, de
liefhebbers van (Jazz/Bach/...) concerten, de verantwoordelijken voor het
spreekuur van de schuldhulpverlening,
de bezoekers van de kinderdans of het
ikoonschilderen en zij die zomaar voor
de wijk-koffieochtend binnenlopen

elkaar waarnemen als mensen die
allemaal iets hebben met de plek en
het uitgangspunt waarin dit alles
gebeurt: de kerk, daar ontstaat een
nieuw perspectief op kerk als zodanig!
Want al die activiteiten zijn in feite
vormen van gemeente-zijn; waar
mensen elkaar vinden en in gesprek
raken over wat hen raakt, tot en met
de openheid voor de vraag wat dat met
God en geloof te maken kan hebben...
Dat is toch wel iets om vrolijk van te
worden en elkaar in te bemoedigen.
“Jazz it!”, zou ik ons willen toeroepen.

Andreas Wöhle

Een nieuwe website voor de kerk

D

e Protestantse kerk heeft sinds
eind december 2018 een
nieuwe website, met daarop
een aparte pagina voor de lutheranen. Lange tijd misten we een plek
voor de lutherse berichten op de
website van de kerk. Als lutheranen
willen we graag op de hoogte blijven
van landelijk luthers nieuws en het
nieuws uit de synode. Elkkwartaal is
daarvoor natuurlijk heel geschikt
maar verschijnt eenmaal per kwartaal. Tussendoor zijn er altijd berichten, agendapunten en artikelen die
ook aandacht vragen en dan net tussen wal en schip vallen.
Met de nieuwe website wordt dat
beter. Bij iedere nieuwe website zijn
aanloopproblemen, het is even zoeken naar bestanden en de zoekfunctie
werkt nog niet optimaal. Daar wordt
aan gewerkt; inmiddels zijn de eerste
resultaten zichtbaar.
Tijdens de Kerkenradendag in Bussum werd een workshop gehouden
over de website, waarbij veel suggesties zijn gedaan voor te plaatsen
onderwerpen. De input op de post-it
velletjes was overweldigend. Er zaten
veel mooie ideeën tussen.
elkkwartaal

De lutherse pagina is te vinden onder
Thema’s en vervolgens onder Organisatie. Dat blijft zo. Daarna kon gekozen worden voor ‘Lutherse synode’,
inmiddels is dat gewijzigd in
‘Lutherse synode & luthers’ omdat de
berichten niet alléén vanuit de
synode komen.
De komende tijd wordt achter de
schermen hard gewerkt aan de juiste
invulling van de lutherse pagina. In
eerste instantie zijn allerlei artikelen
op de pagina geplaatst, afkomstig uit
het archief van de oude website,
zodat de pagina gevuld was. Daarvoor in de plaats komen binnenkort
nieuwe artikelen en aandachtsgebieden.
Een nieuwe website bouwen kost tijd,
zeker wanneer veel mensen en groepen hun teksten erop willen plaatsen.
Heb dus even geduld, kijk regelmatig
naar de vorderingen en probeer de
zoekfunctie voor specifieke onderwerpen.
Ingeborg Kriegsman
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Heeft u iets te melden dat alle
lutheranen aangaat? Bijvoorbeeld een
agendabericht, een cursus, een speciale
dienst? Stuur dan een e-mail naar
els@protestantsekerk.nl.
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Daoud Nassar in gesprek met de lutherse predikanten Marieke Brouwer en André van der Stoel (foto: Ingeborg Kriegsman)

Tent of Nations
“Wij weigeren vijanden te zijn”
Berichten in de pers over Palestijnen zijn zelden positief. Het gaat over onderdrukking,
opstand en geweld. Want schrijven over geweld levert meer lezers op dan een
positief verhaal. Gelukkig zijn er ook andere berichten; over geweldloosheid en
vredelievende mensen.

N

eem bijvoorbeeld de familie Nassar. In 1916 kocht
Daher Nassar, de grootvader van Daoud Nassar, een
stuk land van 42 hectare en liet de aankoop registreren bij de Ottomaanse autoriteiten. Palestijnen wonen
niet bij hun land, zoals de boeren in Nederland. Zij wonen
in een dorp of in de stad en werken overdag op het land.
Daher Nassar verhuisde echter met zijn gezin van Bethlehem
naar het stuk land dat hij had gekocht en ging wonen in een
grot. Hij wilde dicht bij zijn land zijn en wilde dat ook zijn
kinderen gevoel zouden krijgen voor dat land. ’s Avonds
zaten ze bij elkaar rond een vuur en werd er gepraat. Nu,
ruim honderd jaar later, woont de familie nog steeds op
diezelfde plek.

Op een Palestijnse heuvel
De familie Nassar is al jarenlang verwikkeld in een juridische
strijd met de Israëlische autoriteiten omdat die het land dat
sinds honderd jaar in hun bezit is, niet als hun eigendom
accepteren. Het ligt tussen Bethlehem en het Palestijnse dorp
Nahalin, op de Westelijke Jordaanoever, in regio C en wordt
omringd door steeds verder uitdijende Israëlische nederzettingen. In dit gebied heeft de Israëlische autoriteit het
voor het zeggen.
Tent of Nations ligt op een heuvel, de enige heuvel in het
gebied die nog in handen is van een Palestijnse familie.
Er zijn olijf- en fruitbomen geplant en er is een wijngaard
aangelegd.
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De Israëlische autoriteiten geven geen toestemming om
gebouwen te plaatsen op hun land, dus worden grotten in
de heuvels gebruikt om in te wonen. Het regenwater wordt
opgevangen in ondergrondse waterreservoirs omdat er geen
stromend water is en een Duitse firma doneerde zonnepanelen
en opslagbatterijen omdat er ook geen elektriciteit wordt
geleverd. Daarmee zorgt de familie zelf voor de basisvoorzieningen.

Doen waar je goed in bent
In 2001 werd gestart met ‘Tent of Nations’; naast de ecologische boerderij richt men zich daarmee op educatie.
Er zijn diverse activiteiten ontplooid om de Palestijnse
bevolking te leren zich te ontwikkelen op een vreedzame
manier. Jihan Nassar startte in 2005 met workshops Engelse
les en computervaardigheid voor de vrouwen uit het buurdorp Nahalin. Daarnaast worden workshops gegeven over
landbouwmethodes en kunst en wordt aandacht gevraagd
voor recycling. Voor kinderen uit Bethlehem worden ieder
jaar zomerkampen georganiseerd, zodat ze even weg zijn
uit hun eigen omgeving en kunnen genieten van de vrijheid
en het leven op de boerderij. Tijdens hun verblijf in het
zomerkamp worden ze gestimuleerd om te doen waar ze
goed in zijn en hun talenten te ontdekken en verder te
ontwikkelen. De vrouwen en kinderen worden zo bijgestaan
in hun persoonlijke ontwikkeling en in het besef dat zij in
staat zijn hun lot zelf te veranderen.
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Ondanks tegenslag
Begin februari waren Daoud Nassar en zijn vrouw Jihan
op bezoek in Nederland. Tijdens een bijeenkomst in de
Augustanahof in Amsterdam sprak ik met Daoud. Hij vertelde
over de uitdagingen die zijn familie ondervindt op hun
boerderij; zijn positieve instelling raakte me.
“Wij weigeren vijanden te zijn en willen ons niet gedragen
als slachtoffer. Daarmee kom je in een negatieve spiraal.
Wij willen dat doorbreken en met behulp van educatie en
een positieve instelling proberen om onze leefomstandigheden en die van onze landgenoten te verbeteren.” Tegenslagen waren er genoeg, zoals de voortdurende strijd om
hun grondeigendom, gerooide olijfbomen en steeds grotere
Israëlische nederzettingen rondom hun land.

Blijven en in vrede leven
Ook nadat in 2014 een groot deel van hun fruitbomen werd
verwoest door Israeli’s met bulldozers, bleef de familie Nassar
positief. Met een grote groep vrijwilligers werden nieuwe
bomen geplant op een serieuze boomplantdag die werd

gevierd. Deze bomen zullen spoedig vruchtdragen, in de
hoop dat zo ook hun werk vrucht draagt.
“Je hebt in het leven meerdere opties wanneer je merkt
dat je onredelijk wordt behandeld; je kunt je laten leiden
door geweld, je kunt jezelf zien als slachtoffer, en je kunt
je land verlaten in de hoop dat het daarna beter wordt.
Wij hebben gekozen om te blijven en willen in vrede leven
met alle mensen die ons omringen. Stress en wanhoop zie je
vaak omslaan in haat, maar wij willen het goede van de
mensen zien, ook al zijn we het niet altijd eens met hun
handelen”, vertelt Daoud.
De Palestijnse familie Nassar is christelijk en behoort tot
de lutherse kerk in Bethlehem. Een nieuwe uitdaging heeft
zich aangekondigd in de bouw van een Israëlische muur
tussen hun grondgebied en Bethlehem, waarmee zij volledig
worden geïsoleerd. De kerk en de scholen voor de kinderen
zijn dan niet meer bereikbaar. Maar ook dit vooruitzicht is
voor hen geen reden hun land te verlaten. Zij zijn steeds
meer in staat om zelfvoorzienend te leven en zullen doorgaan met de ontwikkeling van Tent of Nations.
Steeds meer vrijwilligers vanuit de hele wereld weten Tent
of Nations te vinden. Zij helpen voor korte of langere tijd
mee bij de bewerking van het land of bij andere werkzaamheden op de boerderij. In 2018 werden ruim tienduizend
bezoekers ontvangen.
Ingeborg Kriegsman

De lutherse gemeente in Ede collecteert al geruime tijd voor ‘Tent
of Nations’ en is ook in contact met degenen die in Nederland
nauw betrokken zijn bij deze organisatie. Hiervoor is in 2016 de
Stichting Vrienden van Tent of Nations opgericht, geleid door
Meta Floor, Benjamin Baars en Bram Grandia.
Meer informatie over de stichting én over de mogelijkheid om
hiervoor te collecteren: www.tentofnations.nl

Jihan Nassar (foto: Ingeborg Kriegsman)

Wartaal

E

r gaat geen dag voorbij zonder dat zorgen over het
klimaat in het nieuws zijn. Recent traden wetenschappers van de Universiteit van Utrecht in het
nieuws met de zeespiegelstijging. Volgens hun berekeningen
zou de stijging in het jaar 2100 al wel drie meter kunnen
bedragen, waarna het exponentieel verder zou gaan. Hoog
tijd - volgens deze wetenschappers - om te gaan nadenken
over een Plan B. Waarvan de meest reële versie zou zijn:
verhuizen naar hoger gelegen gebied in de buurlanden.
Soms buitelen de negatieve klimaatberichten zo snel over
ons heen, dat het moeilijk is de moed erin te houden. Toch
ben ik een klimaatdromer. In mijn werk zie ik veel innovatieve ideeën voorbij komen om de CO2-emissie terug te
dringen, om mensen te verleiden minder vlees te eten, om
gewassen bestendig te maken voor zout in de ondergrond,
om de omgeving aan te passen aan het stijgende water of
juist aan verdroging. Ik zie ook het besef doordringen dat
elkkwartaal

er in Afrika en Azië net zo hard maatregelen nodig zijn
om de wereld ook daar leefbaar(der te maken en) te houden.
En zo klimaatvluchtelingen te voorkomen.
Het zijn kleine stapjes. En nog te veel reactief. Maar het bruist
wel. Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om mee te
doen. Maar als iedereen doet wat binnen zijn of haar bereik
ligt, dan zetten we samen een grote stap. En ik weet dat God
ons daarbij helpt. Hij heeft ons onze denkkracht gegeven.
Hij geeft ons de zon, de wind, de getijden als onuitputtelijke
bronnen van energie. Daar kunnen we mee aan de slag.
Maar het moet wel snel. Want het kantelpunt komt wel
gevaarlijk dichtbij. Gelukkig hebben we de jeugd om ons er
elke dag aan te herinneren dat zij een bewoonbare planeet
van ons willen erven. Zonder klimaatvluchtelingen uit
Afrika. En zonder klimaatvluchtelingen uit Nederland.
Frank Everaarts
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Koninginnezang viert haar feestjes
In oktober 2018 vierde Koninginnezang (KoZa) haar twaalf-en-een-halfjarig jubileum
met een feestdag midden in het land. KoZa begon in 2007 en is elk jaar nog steeds
een groot succes.

E

rgens in 2006 - misschien wel
bij een goed glas wijn of heerlijk
biertje - ontstond het idee om
een aantal dagen samen te gaan zingen
en ‘dan nemen we de kinderen gewoon
mee’. Nieuw? Nee, natuurlijk niet, we
kenden elkaar van de jeugd- en jongeren
muziekweekenden en de werkweek
voor kerkmuziek. Sommige relaties
waren daar zelfs ontloken. Maar nieuw
was wel dat vanuit die relaties kinderen
kwamen en dat we die niet bij opa en
oma onder wilden brengen. Wij wilden
graag onze peuters en kleuters meenemen om ondergedompeld te raken
in muziek en gezelligheid.

En de kinderen zingen mee

Wachtlijsten

De jaren erop zochten we andere
locaties en zongen we in andere
kerken. Altijd met een luthers geluid.
En er klonk nog een geluid: onze
eigen kinderen gaven uit zichzelf aan
ook te willen zingen. Want spelen,
knutselen en schminken is leuk,
maar zingen ook. Daar hadden we
in 2007 echt niet aan gedacht maar
wat waren we er blij mee. Dat je
eigen plezier in zingen zomaar
wordt gevoeld en overgenomen!
De eerste keer dat we muziek zongen
voor koor en kinderkoor, voelden
we kippenvel.

Hadden we in 2007 kunnen bedenken
dat we nog steeds ieder jaar met elkaar
op pad gaan? Dat we een heuse stichting zijn, 90 deelnemers meenemen,
ons het hele jaar verheugen om elkaar
weer te zien? Dat we zelfs op televisie
zijn geweest? Dat, hoewel 90 als heel
veel klinkt, je toch iedereen kent en
het een grote huiskamer lijkt? Dat de
voorbereidingsgroep die al een dag
eerder begint net zo groot is als waar
we in 2007 mee begonnen? Dat er
WhatsApp-groepjes zijn van kinderen
door het hele land? Dat er wachtlijsten
zijn geweest van mensen die graag
als kinderleiding mee willen?
Zo’n eerste jaar was natuurlijk een gok.
Deze is goed uitgepakt omdat we ons
aan de ene kant altijd bleven vasthouden aan het basisplan: zingen,
muziek maken en elkaar ontmoeten.
En aan de andere kant zijn we ons
steeds bewust van wat we organiseren:
zo’n aantal dagen samen moet kwalitatief goed zijn. We hebben oog voor de
kwaliteit van de muziek, kijken ieder
jaar kritisch naar ons dagprogramma,
durven zelfs een stapje terug te doen
na een jubileumjaar om de draad
weer op te pakken.

Groepsfoto Koninginnezang 2018

Sprong in het diepe

Nieuwe generatie in ontwikkeling

Met vooral lef en een beetje organisatieervaring huurden we met elkaar een
groepsaccommodatie in Zeeland. Een
sprong in het diepe: geld hadden we
als jonge gezinnen eigenlijk niet.
Eind april was het prachtig weer; de
kinderen speelden in het Veerse Meer
en we aten zoveel mogelijk buiten. Met
ruim 35 deelnemers en kinderleiding
dachten we al met heel veel te zijn.
Het afsluitende concert was op
Koninginnedag dus de naam voor
onze groep was er al snel.

Onlangs klonk weer een nieuw
geluid, ook nu van de kinderen.
De oudste kinderen maakten keuzes.
Sommigen zingen nu mee in het
volwassenenkoor: sta je opeens naast
je eigen kind te zingen. Anderen
ontpoppen als kinderleiding en gaan
als stagiaire mee. En weer een ander
is stagiair in de keuken. Nog even en
dan heeft de volgende generatie de
boel gewoon overgenomen. Een
kwestie van aftellen…
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Bij elke maaltijd zingen we:
Wat staat op tafel uitgestald?
Manna dat uit de hemel valt.
O Here, zegen deze spijs,
Want wij zijn met elkaar op reis.
Ons reisplan hebben we uitgestippeld
maar ieder jaar kunnen we best een
leuk omweggetje maken!
Mascha de Haan
namens Koninginnezang

www.koninginnezang.nl en via
Facebook. Voor 2019 (2-5 mei) zijn
alleen nog plaatsen op de wachtlijst
beschikbaar.

elkkwartaal

Versterking van Europees gemeenschapsgebouw:
met theologie - missie - communicatie
Sinds enkele jaren ontmoeten de Europese LWF-regio’s
elkaar regelmatig op het niveau van kerkleiders en
oecumenische officieren. Toch hebben de (in)formele
communicatienetwerken van de drie regio’s, waaronder het
KALME*-netwerk, nooit een kans gehad om rond één tafel
te vergaderen. Dat gebeurde vorig najaar in het centrum
van Riga (Letland) in de vergaderzaal van de kerkenraad
van Evangelisch-Lutherse kerk van Letland (LELB).

T

ijdens verschillende ontmoetingen de afgelopen
jaren ontstond behoefte om de krachten te bundelen
voor zowel uitwisseling als het versterken van het
gemeenschapsgebouw binnen de LWF in heel Europa. In
de huidige informatie- en post-waarheid samenleving, met
toenemende secularisatie of niet-verbondenheid in een
veranderend Europese landschap, is de grootste uitdaging:
hoe kunnen we kerk zijn? Hoe kunnen we een lutherse
communie zijn? Hoe kan de kerk bijdragen aan het
bestrijden van manipulatie en leugens? Hoe kan de kerk
de meer dan tweeduizend jaar oude liefdesboodschap
communiceren en een gids zijn bij het kritisch lezen van
nieuws en het kritisch consumeren van informatie?

schappij. “Als één pastor drie gemeenten moet bedienen, is
het lastig spiritueel te (doen) groeien. Je kunt geen missie
doen als de pastor niet ter plaatse is. Daarom moet een
pastor een assistent hebben en zouden kerkleden ook lid
moeten zijn van een lokale gemeenschap.”

Je kunt niet niet communiceren
Via een videoverbinding was er de volgende ochtend
contact met Chandran Paul Martin in India. Hij ging in op
de veranderende kerk, waar wordt gechurchshopt: 'kies
lekker de kerk die je het best past'. En sprak zich uit tegen
het mediale en digitale geschreeuw - het Web als God
- het antwoord met een muisklik. Kerken in Azië willen
present zijn in de maatschappij. Wij allen zijn verantwoordelijk voor kerk en gemeenschap, als omgekeerd
evangelie. En om ook binnen de regio andere religies te
begrijpen, kun je niet niet communiceren!

Lokale ervaring

Riga (foto: Alma Evenhuis)

Lets perspectief
Over die thema’s spraken de deelnemers van de conferentie,
onder leiding van KALME-president Praxedis Bouwman.
Ze kwamen uit Letland, Rusland, Roemenië, Tsjechië,
Duitsland, Slowakije, Hongarije, Schotland, Finland, IJsland,
Zweden en Nederland. De meesten kenden elkaar uit eerdere
conferenties, wat meteen bij de eerste avondmaaltijd voor
een hartelijke sfeer zorgde. Namens de LELB was er een
warm welkom door Pavils Bruvers, emeritus bisschop,
gevolgd door de lezing ‘theologie/missie/gemeenschap’
vanuit Lets perspectief. Waarin hij het belang benadrukte
van communicatie van ‘onze’ kerk in een seculiere maatelkkwartaal

Desgevraagd gaan alle deelnemers in op hun eigen, lokale
situatie. Dat stemt soms hoopvol, soms verdrietig. Zoals in
IJsland waar men zich, via hun nieuwsbrief, richt op een
rechtvaardig bestaan en zich sterk maakt voor ‘het vrijuit
spreken van de priester - buiten de context van de (bepalende) kerk’. “We zijn geen staatskerk, we zijn er voor de
mens en de rol van de kerk in de maatschappij.” Of in
Genève, waar communicatie wordt ingezet op versterking
van het gevoel ‘erbij te horen’ en op het ‘inclusief maken
van de boodschap’. In Hongarije en Roemenië moeten we
de situatie niet onderschatten, zeggen Dóra Laborczi en
Krisztina Fogarasi. “Communicatie gaat moeizaam en is
niet ongevaarlijk. Er is plaatselijke steun, maar het leven
van de pastors is niet veilig, dat heeft weerslag op de
gemeenschap.”

Wat is waarheid?
Zet de Britannica-encyclopedia (‘You have to trust me’)
tegenover Wikipedia (don’t trust me’); ‘is God dood’ versus
‘is de waarheid dood’. Als Trump goed is, kon hij nooit die
‘nasty things’ hebben gedaan. Jolyon Mitchell (Edinburgh
University) verzet zich tegen de fake news-invasie, “I think,
therefore I am; I believe, so it is true.”
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Uit Nederland droeg Nienke Vos (Vrije Universiteit) bij
met een lezing over ‘communicatie in de vroege kerk’
waarbij ze beeldend inging op de orale, beeldende en
schriftelijke overlevering. Jezus bereikte velen zonder
ooit een stap over zijn landsgrens te hebben gezet, terwijl
Paulus met zijn verkondiging en maningen al een echte
globetrotter was.

Riga: sfeerverhogend
De conferentieruimte lag op loopafstand van het hotel;
tussen de presentaties en gesprekssessies, steeds afgesloten
met lied en gebed, kuierden de deelnemers heen en weer
over grillige straatkeitjes. Tijdens een excursie in de
prachtige lutherse Sint Petruskerk dreven ze de ijverige
gids aldaar tot wanhoop door zich als jolige scholieren
door de kerk te verspreiden, aangetrokken door de kleurrijke expositie van Letse klederdracht en de imposante
schilderijen in de galerijen. Een groot jeugdorkest repeteerde

er net een baroksuite. Eenmaal bovenop de toren, met
grandioos uitzicht op Riga en de omringende heuvels,
keerde de rust wat terug. Dat verhoogde later de serene
sfeer bij de gezamenlijke viering van de communiedienst,
georganiseerd door de Letse kerk.
Het delen van ervaringen en informatie en de aanmoediging
dat vooral méér naar elkaar te doen stimuleerden de deelnemers in hun voornemen verder te werken aan de versterking van het gemeenschapsgebouw binnen de LWF in
heel Europa.
Alma Evenhuis

* KALME staat voor het Communicatiecomité voor
Lutherse minderheidskerken in de LWF-regio Oost-,
West- en Centraal-Europa.

Ikonen schilderen in Nederland
Ikonen hebben een bijzondere aantrekkingskracht op veel mensen. Het zijn
afbeeldingen die een heel bijbelverhaal kunnen tonen. Ook in Nederland worden
op diverse plaatsen ikonen geschilderd, onder andere in Ede.

V

rijdagochtend 1 februari heb ik
afgesproken in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk
in Ede. Ik loop erheen, want het heeft
gesneeuwd en de hele wereld is wit.
Daarmee begint mijn dag goed, een
mooie witte deken die alle geluiden
dempt en mij helemaal in de stemming
brengt voor mijn afspraak met de
iconengroep.
Wanneer ik binnenkom in het gemeentecentrum wordt die stilte nog mooier,
haast gewijd. Komt dat omdat zij de
dag zijn begonnen met het gebed van
de ikoonschilder?
Een deel van de tekst gaat zo:
Goddelijke meester van het heelal,
verlicht ook het hart en de geest van
ons, uw dienaressen en dienaren:
geleid onze handen, opdat wij tot uw
eer en tot uw grootheid uw ikoon
mogen schilderen.

Geduld en concentratie
Ik kijk om me heen en zie acht dames
die in alle rust en stilte bezig zijn met
het schilderen van ikonen. Want een
ikoon schilder je niet even snel, dat
vraagt tijd, geduld en concentratie.
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In Ede zijn twee groepen actief met
het schilderen van ikonen, de ene op
vrijdag, de andere op zaterdag. Eens
in de maand komen de leden van de
ikonengroep bij elkaar. Het is geen
typisch lutherse bezigheid, maar het
is wel gestart in de lutherse kerk in
Ede, op initiatief van Anke van
Manen en Helena Nieminen.

ikoonschilderen kun je leren
Samen hebben ze cursussen ikoonschilderen gevolgd. Dat resulteerde
ongeveer tien jaar geleden in het
opzetten van een schildergroep nadat
gebleken was dat meerdere mensen
ook wilden leren hoe je ikonen moet
schilderen. Dat zijn niet allemaal
lutheranen, ook vanuit andere kerken
is men welkom.
Enkele jaren geleden is de oorspronkelijke groep gesplitst in twee groepen, omdat sommige deelnemers
liever niet meer wilden schilderen in
het weekend. Anke en Helena verzorgen nu voor het laatste jaar de ikonengroep op vrijdag. Na dit seizoen
stoppen ze.
De bijeenkomsten van de zaterdagmaart 2019

groep worden georganiseerd door Bea
de Boer. Deze groep gaat in het
nieuwe seizoen door.

Vita-ikoon
“Een ikoon is een gebedsvoorwerp,
gerelateerd aan een bijbelverhaal. Het
kan een voorstelling zijn van een
bijbelse gebeurtenis, van een heilige
binnen de orthodoxe kerk, een bijbelse
figuur of een engel”, vertelt Helena
Nieminen.
Ikonen kennen een lange geschiedenis
en het gebeurt maar zelden dat een
ikoon met een nieuwe voorstelling
wordt gemaakt. Daarover beslist de
synode van de orthodoxe kerk. Kleuren
op ikonen hebben een speciale symbolische betekenis die de ikoonschilder
moet kennen. Daarom mogen de te
gebruiken kleuren niet willekeurig
worden gekozen.
Er zijn veel ikonen met voorstellingen
van Christus en Maria, de Moeder
Gods. In wezen zijn alle ikonen
Christus-ikonen omdat die Christus
verkondigen, al wordt hij niet op elke
ikoon afgebeeld.
Een speciaal genre is de vita-ikoon,
elkkwartaal

Werkplek tijdens het schilderen (foto: Ingeborg Kriegsman)

waarbij de centrale figuur in het
midden staat met daaromheen afbeeldingen uit zijn of haar leven. Een
soort stripverhaal, zoals een van de
dames dat uitdrukte.

Uit verschillende tradities
Lopend langs de verschillende tafels
waaraan wordt gewerkt zie ik de
ontwikkeling van een ikoon. Het
overtrekken van een afbeelding om
weer een nieuwe te maken, het begin
van het schilderwerk, een ikoon
waaraan de laatste hand wordt gelegd
en het aflakken daarvan.
Het valt mij op dat er ikonen uit verschillende tradities worden geschilderd.
Naast de bekendere uit de orthodoxe
traditie wordt ook gewerkt aan een
ikoon van Hildegard von Bingen.
elkkwartaal

ikonen worden geschilderd op massief
hout met zelfbereide verf: pigment,
gemengd met emulsie (mengsel van
eigeel, water en een conserveringsmiddel, bijvoorbeeld azijn). Alle
materialen hebben een natuurlijke
oorsprong.
Omdat het steeds een kopie is van
een bestaande ikoon wordt begonnen
met het overtrekken van alle lijnen.
Dat is al een heel secuur werk dat de
nodige tijd vraagt. Vervolgens wordt
het beeld overgebracht op het hout.
De volgende fase is het schilderen/
schrijven van het beeld. Er wordt
begonnen met het opzetten van de
donkerste kleuren om dan geleidelijk
aan in vele lagen naar het licht toe te
werken. Zo kan het wel een jaar
duren voor een ikoon helemaal af is.
maart 2019

Door alle tijd en aandacht die wordt
gegeven aan het schilderen van een
ikoon krijgt het iets bijzonders. Sommigen noemen dat iets heiligs, mij
maakt het altijd stil. Het raakt me en
ik moet het even op me laten inwerken.
Dat is deze ochtend zeker ook het
geval nadat ik heb gezien met hoeveel
aandacht en toewijding een ikoon tot
stand komt.
Ingeborg Kriegsman
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kriskraskort
ZUID-NEDERLAND. Begin september
vierde de Lutherse gemeente ZuidNederland (gevormd door de kernen
Bergen op Zoom, Heusden, Eindhoven,
Nijmegen en Zuid-Limburg) haar
gemeentedag in Heerlen. Vanuit heel
Nederland kwamen lutheranen naar de
lutherse kerk waar een feestelijke dienst
werd geleid door de beide voorgangers
van deze gemeente, ds. Susanna Freytag
en ds. Willem Boon. De dienst werd
muzikaal ondersteund door een (familie)
kwartet en na de lunch werd een
bezoek gebracht aan het wildpark in
Gangelt in Duitsland. Na een heerlijke
barbecue in Höngen-Selfkant in de
grote achtertuin van de pastorie van
ds. Boon werd de dag afgesloten met
een dankwoord en een zegenlied in
de kapel naast de pastorie waarna
iedereen weer richting huis vertrok.
LEEUWARDEN. Ruim 60 toehoorders
vulden op Hervormingsdag de lutherse
kerk van Leeuwarden om te luisteren
naar de Lutherlezing van Bach-kenner
Govert Jan Bach (heel in de verte nog
familie van J.S. Bach). Hij durfde de
stelling ‘Geen Bach zonder Luther’
aan. Luther is met zijn theologische
benadering en zijn muziek van groot
belang geweest voor Bach. Bij de
presentatie stond ook de muziek van
Bach zelf centraal. De beide lutherse
organistes hadden diverse orgelwerken
ingestudeerd en brachten deze ten
gehore. De voordracht werd afgesloten
met het gezamenlijk zingen van lied
898 ‘Een vaste burcht is onze God’.
AMERSFOORT. Elke maand hangt er in
de lutherse kerk van Amersfoort een
kunstwerk. Dit kunstwerk-van-demaand krijgt de gemeente in bruikleen
van verschillende kunstenaars en bij
het werk komt een kort geschreven
tekst door stadsdominee Diederiek van
Loo. Ze geeft woorden aan het beeld en
roept daardoor bij de kijkers nieuwe
gedachten en vragen op. Wie doelbewust of spontaan de kerk binnenloopt
krijgt daarmee een handvat om de
gedachten te laten gaan. Ook vormt het
kunstwerk met de tekst het uitgangspunt voor gezamenlijke gesprekken
‘eye-opener’ die elke maand gehouden
zullen worden.
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Heerlen (foto: A.B. Mulder)
OOST-GRONINGEN. In het kerkblad
van de Oost-Groninger ELG Pekela/
Winschoten, Wildervank/Veendam
stond een opsomming van de activiteiten van de kerkenraad. Zo is in
Pekela een kantoor-unit en een toilet
gehuurd achter de kerk, moesten verschillende vergunningen geregeld
worden, is een hek geplaatst, moest
de bestrating verbeterd worden, begaf
de geluidsinstallatie het, ging het
kappen van een aantal bomen in het
hof niet goed, moest een nieuwe kabel
van Enexis langs de kerk gelegd worden
en in Winschoten begaven de regenpijpen van de kerk het… “Allemaal
zaken waardoor we als kerkenraad
eigenlijk te weinig aandacht kunnen
schenken aan het daadwerkelijk kerk
zijn met elkaar.” Vol goede verwachtingen gaat men het nieuwe jaar in.
ROTTERDAM. De diaconie van de ELG
Andreaskerk opende tijdens de kinderboekenweek in oktober jl. een nieuwe
schoolbibliotheek in basisschool
Westpunt in Hoogvliet. Deze bibliotheek werd met financiële hulp van de
diaconie en een ontvangen legaat, te
besteden aan een project ‘Onderwijs en
kansarme kinderen’, tot stand gebracht.
NASHVILLE. De Nashville-verklaring
deed een hoop stof opwaaien; in vrijwel alle lutherse kerken en kerkbladen
is er aandacht aan besteed. Christen
zijn én LHBT’er is geen tegenstelling
en iedereen hoort welkom te zijn in
de kerk. Om dit signaal af te geven
en elkaar te steunen, organiseerden
maart 2019

stichting Wijdekerk en de lutherse
Andreaskerk Rotterdam op zondag
13 januari een bijeenkomst met
daarna een borrel en het reguliere
programma van TafelTijd Rotterdam.
Een initiatief van Wijdekerk om door
het land heen met gelovige LHBT+'ers
en betrokkenen samen kerk te zijn.
Elke twee maanden wordt op zondagavond TafelTijd Rotterdam georganiseerd in de Andreaskerk. Er werden
indrukwekkende verhalen gedeeld
tijdens deze middag, die circa 150
bezoekers trok. In Bussum werd in
allerijl een Regenboogvlag besteld,
zodat deze (net als bij veel andere
lutherse kerken) uitgehangen kon
worden als teken van protest tegen
de verklaring. Andere gemeenten,
waaronder Woerden en Zwolle meldden
zich aan bij Wijdekerk. In Utrecht
werden na de dienst roze koeken
uitgedeeld.

Andreaskerk
WOERDEN. In de Wachter (maandblad
van de ELG Woerden) een mooi artikel
over het zegenen van een huis. Een
van de gemeenteleden voelde zich na
zes jaar nog steeds niet helemaal thuis
in haar eigen huis en al pratend met
elkkwartaal

dominee Maarten kwam de Orde van
Huiszegen ter tafel. De viering begon
buiten bij de voordeur met een gebed
in aanwezigheid van een paar goede
vrienden en de dominee. Daarna werd
in de huiskamer de huispaaskaars
ontstoken, een tekst uit Hebreeën
gelezen en wierook gebrand. Er werd
‘Ubi Caritas’ gezongen en zo werd al
zingend, lezend en zegenend een
rondgang door het hele huis
gemaakt.
APELDOORN. Aan de buitenmuur van
de lutherse kerk in Apeldoorn hangt een
herdenkingsplaquette ter nagedachtenis
aan twee lutheranen (dominee en
kerkrentmeester), die in 1944 werden
gearresteerd door de Duitse bezetter en
in 1945 overleden in kamp Neuengamme (D), vlakbij Hamburg. In 1948
werden hun namen al gegraveerd in de
nieuwe luidklok; sinds 2015 (70 jaar
nadien) werden zij opnieuw herdacht
in aanwezigheid van vele belangstellenden en familie, waarbij de plaquette
werd onthuld. Nu is de plaquette
geadopteerd door de gereformeerde
basisschool ’t Schrijvertje en is deze
adoptie officieel ingeschreven in het
register van het Nationaal Comité 4
en 5 mei. Dit betekent in de praktijk,
dat elk jaar rond 10 februari groep 8
van de school een krans zal bevestigen
onder de plaquette.

speelruimte en er wordt nog veel meer
verbouwd, maar de kerkzaal blijft!
ZWOLLE. De ELG Zwolle organiseerde
tot de Veertigdagentijd een themamaand rond getallen, het tellen en
vooral het ver-tellen. Op vier avonden
werden lezingen verzorgd door inspirerende sprekers. Ook de vieringen
waren gericht op het tellen. De tieners
gingen aan de slag met Levensparels,
een verzameling van kralen met alle
hun eigen betekenis voor het geloof,
ontwikkeld door de Zweedse lutheraan
Lönnebo. De kindernevendienst had
een eigen programma. Zo kwamen
het scheppingsverhaal voorbij (6+1),
de Ark van Noach (2+2), 12 manden
brood, een X-aantal geboden en nog
meer… Op zondag 3 maart (carnaval)
zong de cantorij, die al 40 jaar de
zingende gemeente ondersteunt en
sloot het project af met het thema
‘Mee-tellen’.

Logo van www.synode400.nl
een unieke kerkvergadering was dit
ook een politiek en cultureel evenement dat van invloed is geweest op
onze geschiedenis, onze taal en onze
gezamenlijke normen en waarden, tot
op de dag van vandaag.
Van 10 november 2018 tot 29 mei 2019,
precies 400 jaar later, viert Dordrecht
onder de noemer Ode aan de Synode
het belang van deze bijeenkomst met
een programma voor een breed publiek.
Inwoners, culturele en kerkelijke
instellingen organiseren vele activiteiten
zoals tentoonstellingen, congressen,
films, concerten, lezingen en debatten,
theater, rondwandelingen, muurschilderingen en verschillende bijzondere
culturele projecten. Drie thema’s vormen
daarin de rode draad: taal, identiteit
en gastvrijheid.
Chris Eekel

van www.apeldoornendeoorlog.nl
AMSTERDAM. Er is lang gesproken
en nagedacht over wat er moest
gebeuren met de Maarten Lutherkerk
in Amsterdam. Verkopen of toch
behouden? Uiteindelijk is een overeenkomst bereikt tussen de Diaconie
en het College van Kerkrentmeesters
door het gezamenlijk gebruik ook
gezamenlijk te betalen. Het gebouw
wordt nu multifunctioneel ingezet met,
onder andere, een kinderdagverblijf.
Asbest is verwijderd, ramen zijn vervangen, de binnentuin is nu een
elkkwartaal

Zwolle (foto: C.M. Eekel)
DORDRECHT. In het kerkblad van de
ELG Dordrecht aandacht voor 400 jaar
Dordtse Synode. Dit jaar is het 400 jaar
geleden dat Dordrecht een half jaar
lang het centrum van Europa was. Meer
dan honderd predikanten, professoren
en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode. Naast
maart 2019

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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Een fusie in vijf maanden
Utrecht en Zeist
Dat een fusie geen jarenlange discussies hoeft op te leveren is gebleken bij het
samengaan van de lutherse gemeenten in Utrecht en Zeist. Men had slechts vijf
maanden nodig om tot overeenstemming te komen.

Z

elden verloopt een fusie tussen twee kerken zo soepel
en snel als bij de fusie tussen de lutherse gemeenten
Utrecht en Zeist. Het initiatief hiertoe werd genomen
door Zeist. Eind 2017 werd besloten de Lutherkapel te
sluiten met ingang van 1 juli 2018. Een zware beslissing
voor een krimpende, vergrijzende gemeente. De subsidie
voor de, daar aangestelde, kerkelijk werker viel weg en
ook was het eind in zicht van de verlengde zittingstermijn
van ruim twaalf jaar van de kerkenraad. Daarmee leek een
eind te komen aan luthers Zeist.
In eerste instantie werd gesproken over opgaan in de
Protestantse Gemeente Zeist, maar dat zag een deel van de
gemeente niet zitten. Het luthers gedachtegoed zit diep, men
wilde luthers blijven vieren. Vanuit die gedachte ontstond
het idee om in gesprek te gaan met de lutherse gemeente
in Utrecht. De afstand tussen deze twee kerkelijke gemeenten
is in alle opzichten niet groot.

bestuurlijke menskracht en het in stand houden van de
Lutherkapel als vierplek. Een kerkgebouw heeft onderhoud
nodig en mensen die daarvoor kunnen zorgen. In Utrecht
werd een uitstekende partnergemeente gevonden.

Lutherkapel wordt nieuwe vierplek
Soms komen goede dingen tegelijk. Tijdens het opstellen
van het tweewekelijkse dienstrooster kwam men in contact
met de Servisch-orthodoxe kerk die een vierplek zocht en
vond in de Lutherkapel. Daarmee wordt de Lutherkapel nu
weer wekelijks gebruikt.
Na de nodige gesprekken en de ontstane overtuiging om
samen verder te gaan moest de fusie goed worden geregeld en
vastgelegd bij de notaris. Zeist had aangegeven met ingang
van januari 2019 te willen starten in een nieuwe gemeente.
Dat was kort dag want in de zomer werkt alles trager.

Vertrouwen: in elkaar en op eigen deskundigheid
Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) en de lutherse synode moesten een advies
uitbrengen aan het Breed Moderamen van de Classis; de
gemeenteleden moesten worden gehoord en het is noodzakelijk een bericht in de regionale krant te plaatsen over
de voorgenomen fusie voor eventuele schuldeisers.
Tijdens het proces werden Utrecht en Zeist gesteund vanuit
de synode door Taco Seinstra die veel ervaring heeft op dit
vlak. Men zag af van een gemeenteadviseur en vertrouwde
op elkaar en op de eigen deskundigheid. Dat was een goed
besluit en men hield de snelheid vast.
In de doorlooptijd van vijf maanden zijn uiteraard niet alle
onderwerpen tot in de finesses besproken, hier en daar zijn nog
losse eindjes. Maar de wil om er samen uit te komen is er.

De fusie is rond!

Op dezelfde golflengte
In Zeist werd een interim-kerkenraad samengesteld die
vanaf 1 juli 2018 de zaken ging behartigen, en er werd
contact gezocht met Utrecht. Hoe mooi kan het zijn wanneer
je dan als twee gemeenten op dezelfde golflengte zit en er
open gesproken kan worden over een mogelijke samenwerking. Er was een klik; Utrecht was bereid te helpen en
nam Zeist direct werk uit handen door het dienstrooster
voor beide kerken te maken.
Het besluit om de Lutherkapel te sluiten werd niet ingegeven
door financiële problemen. Het probleem in Zeist zat op
een ander vlak: de pastorale zorg voor de ouderen, de
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Op 20 december 2018 werd de notariële akte tot oprichting
van de lutherse gemeente Utrecht-Zeist getekend bij de
notaris. De fusie was rond binnen vijf maanden, inclusief
de zomervakantie. Daarmee is Zeist weer terug op het
oude honk. Vroeger was het een filiaalgemeente van Utrecht;
vanaf 1946 een zelfstandige lutherse gemeente.
Tijdens de kerkenradendag op 16 februari vertelden Hans
Ruppert en Izaäk van Kralingen over de tot stand gekomen
fusie. Een succesverhaal en wellicht een voorbeeld voor
andere gemeenten. Zij vonden het belangrijk om als lutherse
gemeenten samen te gaan en zo het ‘lutherse’ te behouden
in deze regio, die veel verder gaat dan Utrecht en Zeist.
Ingeborg Kriegsman
Met dank aan Hans Ruppert en Izaäk van Kralingen
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Officiële mededelingen
De afgelopen maanden is hard doorgewerkt aan de definitieve
versie van het Beleidsplan 2019-2022 dat zijn beslag krijgt
tijdens de synodevergadering van 18 mei. In Elkkwartaal
zal, met ingang van dit nummer, steeds een aspect van het
beleidsplan worden uitgelicht.

Gesprek met moderamen Generale Synode
Een van de voornemens uit het huidige beleidsplan is een
regulier gesprek tussen Synodale Commissie en het moderamen (dagelijks bestuur) van de Generale Synode. Naast
het elkaar informeren over onderwerpen die voor beide van
belang zijn, helpt het ook om een aantal zaken voor te
bereiden. Zo is er in het weekend van 30 maart een gezamenlijk bezoek aan het hoofdkantoor van de Lutherse
Wereld Federatie in Genève. Een paar weken later is de
voorjaarssynode waar we graag de gereviseerde orde van
dienst en de bundel met Lutherliederen willen aanbieden
(en vieren). Daarnaast is een conceptnota Mozaïek van
kerkplekken gepresenteerd tijdens de vorige najaarsvergadering van de Generale Synode, waarin geantwoord wordt
op vragen als Wat is eigenlijk kerk? Zijn ouderlingen en
diakenen echt nodig? Hierbij is door de Synodale Commissie
aan de Commissie Convent van Predikanten gevraagd een
inbreng voor te bereiden, om volop de breedte van de
Protestantse Kerk naar voren te laten komen.

ANBI
Een onderwerp dat het moderamen bezighield (en houdt)
is de ANBI-status van de Protestantse Kerk in Nederland.
Daarvoor is het van belang dat de plaatselijke gemeenten
hun financiële organisatie goed op orde hebben en dit ook
zichtbaar maken op hun website. De kerkenraden kregen
de laatste tijd regelmatig een bericht van de Classicale
Colleges voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB’s),
dus gemeenten: graag uw blijvende aandacht hiervoor.

Kerkenradendag
De jaarlijkse kerkenradendag (pag. 10) werd dit jaar
georganiseerd in een van de vierplekken van de ELG
Het Gooi, in Bussum. De Synodale Commissie heeft
besloten om in het vervolg deze kerkenradendag elke
tweede zaterdag van februari te houden. De opkomst was
heel goed. De sfeer ook. Met een actieve sessie over het
conceptbeleidsplan en een ‘verslag uit het veld’ van het
samengaan van de ELG Utrecht en de ELG
Zeist in de nieuwe ELG Utrecht-Zeist e.o.
was het een boeiende, informatieve en
inspirerende dag.
Erik Fledderus
voorzitter evangelisch-lutherse synode

In memoriam
Wil Visser-Zaalberg van Zelst (4 mei 1920 – 5 februari 2019)

W

ie kende haar niet in luthers Nederland? De
karakteristieke stem van Wil Visser-Zaalberg van
Zelst klonk zelfs op de grote Luthertentoonstelling
najaar 2017 in het Catharijneconvent. “Ik ben mijn leven
lang predikantsvrouw geweest, maar ik ben NIET gelovig.”
Zo leidde zij haar conversaties vaak in, onderweg naar
een lutherse dienst. Vooral in Heusden kwam ze graag,
waar haar man Cas Visser jarenlang predikant was.
Ze chauffeerde hem door het land naar alle plekken waar
hij voorging. Een zondagse autorit met Wil was nooit saai.
Alleen al vanwege de duizelingwekkende snelheid, toen ze
zelf nog reed. Later als passagier moest ze toch minstens
zorgen voor een boeiend onderhoud. Zij putte verhalen uit
haar lange leven, en stak haar
mening over het hier en nu
niet onder stoelen of banken.
In het gezin in AmsterdamZuid waar Willy opgroeide,
was zondag een gewone
weekenddag waarop je ging
hockeyen of roeien. Tijdens
de Duitse bezetting ontdekte
Wil dat ze van moederszijde
joods was. Ze voltooide de
opleiding tot verpleegster
elkkwartaal

succesvol in het ziekenhuis in Enkhuizen. Daar leerde zij
de lutherse dominee Cas Visser kennen, met wie zij in
1947 trouwde en drie kinderen kreeg.
Wil had het hart op de juiste plek en was hulpvaardig,
maar cijferde zichzelf als predikantsvrouw niet weg. Haar
energie kon ze kwijt in veel bestuurlijk en vrijwilligerswerk.
Thuis slaagde ze erin de eindjes aan elkaar knopen en
beroemde zich erop eigenhandig de wasmachine te repareren.
Ze organiseerde voor haar gezin avontuurlijke kampeer
vakanties met cultuur als Leitmotiv.
Ook na het overlijden van Cas bleef Wil Visser trouw naar
Heusden komen, met boterkoek of salade voor de gezellige
nazit. Daar besprak ze met haar leeftijdgenoot ds. Ton
Voerman de laatste films, informeerde naar de hartklepoperatie bij prof. Bob Smalhout en bleef met Oudjaar
gewoon logeren bij de familie Hilwig. Gastvrij nodigde ze
zelf ook het hele gezelschap jaarlijks in Utrecht uit voor
haar verjaardagsetentje. Tot het niet meer ging.
Het viel haar zwaar om afscheid te nemen. Van haar
gehoor, van haar auto, van haar gezondheid, haar zelfstandigheid. Loslaten was niet haar ding.
Klazien Laansma

maart 2019

27

Website kbls.nl
Sinds kort heeft de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting met kbls.nl
een eigen website op het internet.
Hier is alle informatie te vinden over
de stichting en de bijzondere leerstoel
van prof. dr. Sabine Hiebsch aan de
Theologische Universiteit Kampen. Op
de site staan verder de meest recente
nieuwsbrieven en een agenda met
komende activiteiten vanuit de leerstoel,
zoals lezingen en het laatste nieuws.

Onlangs werd bekend dat de Commissie
Bewaren en Inbrengen van de Lutherse
Traditie (ComBILT) de subsidieaanvraag
voor de bijzondere leerstoel in Kampen

heeft afgewezen. Vele (25) lutherse en
protestantse gemeenten waarin een
lutherse gemeente is opgegaan, maakten
zich sterk voor deze aanvraag en
dienden die gezamenlijk in. Desondanks
oordeelde de Commissie dat ‘het
gemeentebelang niet tot nauwelijks
zichtbaar is’. De KBLS betreurt dit standpunt en zet haar fondsenwerving voort.
Meer lezen: kbls.nl

Ontmoetingsdag Landelijk Diaconaal Platform
Het Landelijk Diaconaal Platform organiseert op zaterdag
6 april haar jaarlijkse ontmoetingsdag voor diakenen en
andere geïnteresseerden. Het thema van deze dag is ‘Is het
onze schuld?’, over schuldenproblematiek en eenzaamheid.
Het wordt een interactief programma met inleidingen over
het onderwerp door Pauline Mulder-Hiltmann en Freek

van Holten. De dagopening en –sluiting wordt verzorgd
door dominee Suzanne Freytag.
Voor meer informatie over deze dag kunt u contact opnemen
via info@slab.nl.
Aanmelden via www.slab.nl met toegangscode 2002.

Landelijke Pastorale Dag over eenzaamheid
Op zaterdag 6 april vindt in Woerden de landelijke pastorale
dag plaats. Een dag voor iedereen die in de plaatselijke
kerk een rol vervult in het pastoraat. Het thema van deze
dag is ‘Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en
verbinding’.
Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam
zijn. In navolging van het goede verhaal van Jezus die
mensen opzocht die door de samenleving werden genegeerd,
kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning

van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk.
De landelijke pastorale dag laat deskundigen op het
gebied van eenzaamheid aan het woord en biedt in een
ruim aanbod aan workshops achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke
situatie toe te passen. Met medewerking van onder meer
Anja Machielse en Marinus van den Berg.
Meer informatie en aanmelden op
www.protestantsekerk.nl/pastoraledag.

Agenda
Zaterdag 6 april:
Landelijke Pastorale Dag.
Kalsbeek College, Woerden.
www.protestantsekerk.nl/pastoraledag
Zaterdag 6 april:
Ontmoetingsdag Luthers Diaconaal
Platform. Van der Valk ‘De Biltsche
Hoek’, De Bilt.
(zie elders op deze pagina)
Donderdag 2 t/m zondag 5 mei:
Koninginnezang.
De Eiken Stek, Wekerom.
www.koninginnezang.nl
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Donderdag 30 mei t/m zaterdag 1 juni
Jeugdmuziekdagen.
Kampeerboerderij ‘De Arendshorst’,
Ommen.
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
jeugdmuziekdagen/

Zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli:
69e Lutherse werkweek voor kerkmuziek
Huize Elisabeth van de zusters
Franciscanessen, Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
luthersewerkweekvoorkerkmuziek/

Zondag 7 juli:
Jubileum: 250 jaar geleden is het
kerkgebouw ingewijd. Dit wordt o.a.
gevierd met een dubbel orgelconcert
met Rieuwert Blok en Mark Herink.
Lutherse kerk Hoorn
https://elghoorn.jimdo.com

Zaterdag 5 oktober
Kerkkorendag.
Lutherse kerk Haarlem.
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
kerkkorendag/
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