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Luthers vieren en ontmoeten in coronatijd
Afscheid in Luthers Hilversum
kan helpen
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Om te beginnen...
Pandemie? Zeker, daarvan is nu sprake met de wereldwijde
corona-uitbraak. De schrik zit er goed in. Maar miljoenen
doden door de naoorlogse jaren heen, wereldwijd - dát is
pandemie, vindt dominee Wim van Beek in zijn aanzet om
het oorlogsvirus met álle middelen te bestrijden. En wie vindt
dat gedenken van 75 jaar vrede alleen in de maand mei
thuishoort wil hij graag corrigeren: konden we maar 365
Bevrijdingsdagen en 52 Vredesweken per jaar vieren (p. 8).
Een lutheraan wist dat zijn spirituele vragen niet pas
kwamen in ‘tijden van corona’ maar hierdoor alleen maar
werden versterkt. Hoe? Dat legt professor Markus Matthias
uit in zijn beschouwing over de klassieke lutherse
spiritualiteit (p. 18).

Lutherse spiritualiteit is ook een groot thema van de landelijke
Lutherdag op 19 juni 2021. Die spiritualiteit te delen in hoofd,
hart en hand: daartoe worden alle lutheranen uitgenodigd.
Doe, denk, werk en vier mee om deze dag tot een onvergetelijk
luthers manifest te maken (p. 6).
Aan inspiratie en creativiteit zal het niet liggen; talloze
lutherse initiatieven manifesteerden zich al in gloedvol
en geestrijk vieren en ontmoeten, toen de kerk gesloten
bleef …
Zorgeloos zal de zomer niet zijn, wel bemoedigend.
Alma Evenhuis
en Ingeborg Kriegsman
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Meditatie
Naar binnen zingen en naar boven ...
Veel hebben wij in deze laatste maanden moeten missen:
ontmoeting, samen vieren in onze vertrouwde gebouwen,
de klank van elkaars stem zonder tussenkomst van telefoon
of computersound ...
Wellicht nog pijnlijker is het gemis van het luisteren naar
levende klanken, naar de ervaring van live muziek die ons
als persoon en gemeenschap aanspreekt, optilt en uitdaagt
om onze stemmen - al dan niet ingetogen - aan die klanken
toe te voegen.
Klank en muziek - het zijn oer-religieuze dimensies
van toenadering tot het onzegbare. Dat ‘geraakt worden’
door muziek heeft altijd te maken met wie we zijn in relatie
tot de wereld en elkaar ... en tot God.
Daarvan vertelt ook het Bijbels verhaal in veelvuldig
perspectief. Heel klassiek is het verhaal van David. Muziek
maken leerde hij ergens buiten, in de steppen van Juda,
toen hij de schapen hoedde en voor leeuwen en rovers
moest beschermen. Woestijngeboren melodieën en klanken
zullen het zijn geweest die hij daar vond, of moet je zeggen:
die hem vonden?
Ontstaan in eenzame nachten toen niemand naar hem
luisterde, behalve misschien God en schapen en wilde
dieren. Lichte klanken tegen het donker – in en om hem
heen, bóven hem.
Muziek en zang: Davids moedig snarenspel bracht hem
tot aan het hof van koning Saul, waar hij de boze geesten
die de koning kwelden wist te verdrijven. Totdat er over
hem werd gezongen: “Saul heeft zijn duizenden verslagen,
maar David wel tienduizenden!” Toen moest hij vluchten.
Maar zijn muziek bleef bij hem. Later, veel later, werd die
muziek machtiger en prachtiger, toen hij zelf koning was.
Verleidelijk, wanneer het je overkomt: de macht en de
beheersing - van instrument en mens. Je kunt je er gauw
in verliezen: in de muziek én in de macht! Je kunt de
maat verliezen en ook het luisterend oor voor de kleine
klanken tussenin, bij de mensen en in de muziek. Want
‘prachtig’ is niet altijd de goede klank en zelden balsem
voor de ziel. Zingen kan in twee dimensies: naar binnen
en naar buiten. Soms is het voelen van je eigen stem
vibratie al voldoende om bewogen en betoverd te raken
door klank en tederheid en stilte.
David is dat gevoel voor de tedere klank nooit echt
kwijtgeraakt: hoe muziek de hemel kan openen en de
poorten tot de diepste levensbronnen in onszelf. Eens, in
Jeruzalem, danste hij naakt toen Gods nabijheid zijn ziel
wist te raken en de vreugde binnen in hem opborrelde: er
was geen houden aan - dánsen moest hij. Maakt niet uit
wat ze over hem dachten en hoe weinig passend dat werd
geacht voor een koning. Onze psalmen, zo zegt men,
hebben hun wortels in die beweging: het geraakt zijn
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door God - door Zijn nabijheid of juist het gemis ervan.
Het zijn tastende teksten, klagend of zoekend of scheldend
of ten einde raad. Dat is voor mij wel de diepste grond,
daarom houd ik van muziek. Het is de ervaring van het
geraakt worden door wat vóór de woorden ligt, vóór de
begrippen en vóór de theologie.
Wat Elia hoorde in het suizen van een zachte stilte,
toen hij op de berg Horeb God voorbij hoorde gaan.
Ik heb de grote wens dat de muziek, de klank- en
stemervaring in onze erediensten iets daarvan vertolken;
nu en in toekomstige vormen van eredienst. Ook straks
als wij aarzelend elkaar weer zien in onze kerken. Dat er
muziek en woorden zijn die iets wagen, die omwille van
God en mensen verder durven gaan en nieuwe wegen
durven bewandelen, nieuwe oude klanken durven laten
klinken. Iets voor de ziel om moedig te leven, getroost te
sterven, fier te vechten - ondanks biologische en politieke
virussen.

(foto: Ingeborg Kriegsman)
Een kerkmuziek die mensen voorzichtig doet zingen
van waarin ze geloven, contrapunt tegen de apocalyptische
onheilsscenario’s in; een gemeenschap vol spannende,
klinkende, verrijkende diversiteit. Een kerkmuziek à la David,
van mensen voor mensen die net als David geloven, zingen,
overwinnen, vechten en zichzelf verliezen. Soms gezeten
op de troon, dan weer op de vlucht, verliefd op de vrouw
van een ander, dan weer diep klagend om het verlies van
een kind. Wellicht ook als contrapunt tegen de al te parmantige ‘Soli Deo gloria’- muziek: opdat de ruimte open
blijft waar wij onze eigen levensgeschiedenis met hoogte
en diepte, in majeur en mineur, kunnen intekenen in Gods
Eeuwigheidsmelodie. Gespeeld en gezongen, als het moet
door mondmaskers heen, om elkaar te beschermen.
Andreas Wöhle
predikant ELG Amsterdam
president Evangelisch-Lutherse Synode
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Thuis kunnen komen!
In gesprek met dominee Willy Metzger, predikant bij de ELG Het Gooi
Vorig jaar vierde Willy Metzger zijn 25-jarig ambtsjubileum. De afgelopen 15 jaar was
hij als predikant verbonden aan de lutheranen in Het Gooi, waar hij de samenvoeging
van de gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum heeft begeleid. Metzger is bestuurslid van het Convent van lutherse predikanten en kerkelijk werkers. Naast zijn werk als
predikant is hij in dienst bij de Universiteit van Amsterdam als ICT-consultant.

“A

nders, vreemd en even zoeken”,
antwoordt Willy Metzger op
de vraag hoe het voor hem is,
predikant te zijn in deze roerige tijd.
“Maar er gebeuren mooie dingen”,
voegt hij er meteen aan toe, “zoals de
online diensten die we nu houden.”
Metzger is met Pasen in een online
dienst voorgegaan, daarna was er een
nog een dienst op zondag Cantate en
met Pinksteren zal weer een digitale
dienst te zien zijn. Daarbij zijn telkens
enkele kerkenraadsleden aanwezig die
hem ondersteunen en samen met hem
zingen maar dat mag straks niet meer.
Metzger: “Ze worden erg gewaardeerd,
mensen ervaren weer een ‘thuisgevoel’
door de diensten en dat is belangrijk.”

keer van Mozes. “Ga niet mee in de
vervoering van een Gouden Kalf
maar kijk wat de Tien Geboden je
nu te zeggen hebben. ‘Eer uw vader
en uw moeder’ bijvoorbeeld is geen
opvoedadvies, het is een zorgadvies
dat in de huidige tijd vertaald dient
te worden in ‘Houd je oma uit de IC’,
naar Amsterdams voorbeeld.”

Zorgadvies: eert uw vader en uw
moeder
In deze contactarme tijd wordt daarnaast door een grote groep mensen veel
gebeld en gemaild om de onderlinge
verbinding – zij het op afstand – in
stand te houden. “Maar alles over
de telefoon of via beeld doen is wel
vermoeiend en doet afbreuk aan de
natuurlijke dynamiek die je anders in
een groep hebt.” De gemeenteleden
zijn goed in beeld, men weet wat
nodig is.
Metzger ziet geen significante toename
van angst; er is eerder – vooral onder
de ouderen – een soort berusting en
gevatheid: we gaan toch wel een keer
dood. Ook is er een groot geloofs
vertrouwen. Wel krijgt hij vragen
van gemeenteleden over hoe hun afscheidsdienst eruit zou kunnen zien.
Bij enkelen in de jongere generaties
merkt hij dat er meer ongedurigheid
is. In een streamingdienst heeft hij
een appèl gedaan op ieders gevoel
voor verantwoordelijkheid door de
vergelijking te maken met het wachten
onder aan de berg Sinaï op de terug
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Luthers geluid
Het bij elkaar houden van de gemeenschap is een uitdaging voor wat komen
gaat. Daar hebben ze de afgelopen jaren
in de aanloop naar de samenvoeging
van hun gemeenten toch al hard aan
gewerkt. Na een proces van ruim zes
jaar was het sluiten van het kerk
gebouw in Hilversum de laatste stap
die men nu nog zelf kon nemen. Het
beleid van de lutherse synode, om
juist meer lutherse kernen in stand
te houden zodat het luthers geluid
hoorbaar blijft, was een mooie aanvulling op de wens om als lutheranen
elkaar bestuurlijk en financieel te
juni 2020

ondersteunen en niet te kiezen voor
een samengaan met andere gemeenten
binnen de Protestantse Kerk.

Zeker geen reclameblokje
Een mooie afscheidsdienst in Hilversum
markeerde het slot. Het deed veel
met Metzger. Vlak daarna kwam de
coronacrisis maar door de emotionele
energie die het sluiten van een kerkgebouw met zich meebracht, kostte
het hem enige moeite om meteen met
iets nieuws te beginnen. De steun van
de kerkenraad heeft hij zeer gewaardeerd en samen hebben ze, na de
noodzakelijke pas op de plaats, alsnog
de digitale diensten opgezet.
Heel bewust is gekozen voor liturgische
diensten die zoveel mogelijk aanhaken
bij de reguliere diensten en niet mee
te gaan in de korte diensten van 20
minuten, zoals bij sommige andere
gemeenten. “Een kerkdienst is geen
vlog”, zegt Metzger, “voor lutheranen
werkt dat niet, hun ‘thuisgevoel’ zou
daarmee niet tot z’n recht komen. Maar
het moet ook niet zo zijn dat op den
duur, door gewenning, de muziek als
het reclameblokje wordt gezien waarin
je koffie kunt halen. Het is schipperen
en het vergt enige oefening om de
aandacht erbij te houden.”

Leegte ook nodig om weer
creatief te worden
Over zijn eigen thuisgevoel in de
gemeenschap zegt hij dat hij het
‘doelgroepdenken’ meer heeft los
gelaten: de kerkelijke gemeente is de
plek waar generaties elkaar ontmoeten.
Dat doen we onder andere met regel
matig een gemeentemaaltijd en met
onze diensten voor ‘jong en oud’.
Geen preek maar een interactieve
benadering. Je hoort elkaars verhaal,
en de gemeenschap krijgt context.
Het samen vasthouden aan je eigen
elkkwartaal

geluid als gemeente draagt eveneens
bij aan dat gevoel van thuis zijn, erbij
horen. “Godsdienst is een oefening,
daar hoort regelmaat bij, dat geeft
rust.” Wie in de huidige tijd bang is
voor een horror vacui, begrijpt niet
dat je de leegte juist ook nodig hebt
om creatief te kunnen worden, om
je eigen verwachtingspatroon en dat
van anderen weer eens tegen het licht
te houden.

Hoe het er op de korte termijn en
de lange termijn uit zal zien? Willy
Metzger hoopt op wijsheid en vertrouwen en dat de veelvuldige wijzen
van geloven en beleven in stand worden
gehouden. Als tip voor zijn collega
predikanten geeft hij niet alleen aan
dat na deze lockdown blijvend aandacht nodig is voor gemeenteleden,
maar ook om na te denken over hybride
diensten: laat een paar mensen in de

kerk zitten in een conferentie-opstelling met anderhalve meter tussen
ieder gemeentelid. Stream de kerkdienst tegelijkertijd en zorg daarmee
dat het thuis ook te volgen is. Aan
hem zal het niet liggen: hij zal met
verve de nodige creativiteit inzetten
om de kerk blijvend een thuis te laten
zijn voor een ieder die er wil zijn.
Leonie Crom-Wagenaar

Afscheid Lutherse Kerk Hilversum
In een laatste ontroerende dienst in de sfeervolle lutherse kerk van Hilversum nam de
gemeente op 1 maart afscheid van haar kerkgebouw. Het moment was onvermijdelijk;
ook hier was het aantal gemeenteleden de laatste jaren sterk teruggelopen. Veel bezoekers
en oud-gemeenteleden vierden de dienst mee. Max Cramer, oud gemeentelid, was erbij.

V

oor de dienst was er gelegenheid
het zo vertrouwde gebouw uit
1923 van architect Jan Dullaart
nog eens rustig in je op te nemen.
De bijzondere glas-in-loodramen, de
Jugendstil-lampen en de aandachtswand
van het liturgisch centrum. Vertrouwde
beelden die herinnerden aan een
levendige gemeente die hier ’s zondags
bijeen kwam.

woont daar waar je hem binnenlaat.’
Vervolgens stond hij stil bij wetenswaardigheden uit de bijna honderdjarige
geschiedenis van dit kerkgebouw.
Herinneringen aan gemeenteleden en
predikanten kwamen als vanzelf naar
boven. Hier werd ook de naam van
de in 2018 overleden Joop Boendermaker genoemd. Hij was niet alleen
een geliefd en betrokken gemeentelid
in Hilversum maar heeft vooral voor
luthers Nederland veel betekend.
Daarna vroeg dominee Metzger die
gemeenteleden naar voren die in deze
kerk waren gedoopt of getrouwd.
Daaraan werd graag gehoor gegeven.

Bussum gezamenlijk verder te gaan.
Aandachtig werden de belangrijke
attributen en symbolen van hun plek
genomen door kerkenraads- en
gemeenteleden. In processie werden
die naar buiten gebracht, onder het
zingen van lied 418 God, U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander
drijven. Voor de laatste keer klonk
hierbij ook het fraaie barokorgel van
orgelbouwer Weidtman. Hoe mooi zou
het zijn als dit bijzondere instrument,
een rijksmonument, opnieuw een plek
zou krijgen in een kerkelijke gemeente.

Liturgische plekken
(foto’s: Marlies Smits)
Voorgangers in deze afscheidsdienst
waren de predikanten Willy Metzger
en Robert de Vos. Zij vonden een
goede balans tussen de emotie, die
gepaard gaat met zo’n afscheid, en
een zekere opluchtende nuchterheid
die nodig is om verder te gaan.

Herinneren en vertellen
De lezing uit Exodus 3:1-17 over de
ontmoeting van Mozes met God bij
de brandende braamstruik riep op om
in beweging te komen. Waar was God?
zo vroeg dominee Metzger zich af,
om dit te beantwoorden met de uitspraak van de rabbi van Kotzk: ‘God
elkkwartaal

Na de viering van het Heilig Avondmaal kwamen de emoties boven toen
met gebed werd stilgestaan bij de
belangrijke liturgische plekken, zoals
het doopvont, de altaartafel en de
lezenaar. Vooral de ruimte vóór de
altaartafel - waar gemeente- en kerkenraadsleden zijn bevestigd, huwelijken
zijn gesloten en waar afscheid van
dierbaren is genomen - riep gevoelens
op. Toch heerste steeds het besef dat
het zo goed was omdat alles was
gedaan om de kerk zo lang mogelijk
open te houden.

En dan … het afscheid
Toen was het tijd om afscheid te
nemen van het kerkgebouw en in
juni 2020

Buiten werden de liturgische voorwerpen zorgvuldig in de auto gelegd
en daarna in Bussum door dezelfde
gemeenteleden binnengedragen, al
zingend Loof God, die zegent al wat
leeft, der hemelen Heer is Hij, die
tussen ons zijn woning heeft. Die ver
is, is nabij (lied 273) ter bemoediging
om verder te gaan.
Max Cramer,
oud-gemeentelid ELG Hilversum
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Landelijke Lutherdag 2021
Verwoorden wie we zijn zodat we verstaanbaar zijn
Een klein ‘gelukje’ bij de grote gevolgen van de huidige coronacrisis op mens en
samenleving is: een groot luthers manifest als de viering van een landelijke
Lutherdag zou nu niet mogelijk zijn geweest. Met extra moed en inspiratie wordt
nu al gewerkt aan de voorbereiding van een onvergetelijke dag op 19 juni 2021.

D

e keus voor deze datum is niet ‘zomaar’; die is
gebaseerd op de dag van de Confessio Augustana
(25 juni) met de tekst waarmee degenen die zich
achter de lutherse vorm van de reformatie schaarden in
1530 hun eigenheid en wil tot gesprek met andersdenkenden
en -gelovigen verwoordden. Extra motivatie voor deze datum
is de grote kans op mooi, zomers buitenweer wat de gekozen
locatie van de Utrechtse binnenstad aantrekkelijk maakt.

Veelzijdig en vooral gezamenlijk
De dag wordt een groot luthers evenement waarin lutheranen
zich kunnen herkennen en laten inspireren. Met als belangrijk
thema: de identiteit van de lutherse gemeenschap als verbinding zoekers. Open en inclusief maar niet vrijblijvend.
Met nadruk op hoe we met elkaar verbonden zijn - binnen
de lutherse gemeenten onderling, binnen de Protestantse
Kerk en de lutherse wereldgemeenschap. Veelzijdig en
gezamenlijk, als afspiegeling van de veelkleurigheid van
het lutherse in onze Protestantse Kerk van vandaag. Zo is
deze dag ook bedoeld voor de wereld eromheen, als verdere
kennismaking met het lutheranisme. Toegankelijk voor
iedereen, ook wie daarmee (nog) niet zo vertrouwd is. Om
te verwoorden wie we zijn zodat we verstaanbaar zijn.

Organisatie en uitvoering
Tijdens de ELS-najaarsvergadering van 2019 werd een
werkgroep aangesteld die, in wisselende samenstelling,
verantwoordelijk is voor organisatie en uitvoering. Dat is
een omvangrijke taak; de werkgroep doet en kan dit niet
alleen. Hierbij zal zij alle Nederlandse lutherse stichtingen,
-bonden, -werkgroepen betrekken en aansturen en ook een
beroep doen op de lutherse en partnergemeenten voor
hun deskundigheid en medewerking. Ook de internationale
lutherse gemeenschap en partnerkerken aldaar worden
betrokken bij de voorbereiding. Concreet advies en materiaal
ten behoeve van de opzet, planning, begroting en logistiek
uit het landelijk dienstencentrum worden actief ingezet.

Oproep: deel de lutherse spiritualiteit in hoofd,
hart en hand
Alle lutheranen worden uitgenodigd aan de dag deel te
nemen, te verwoorden wie ze zijn en zijn daarbij tevens
medewerker. Immers, aan activiteit en ondernemerslust
geen gebrek in veel lutherse gemeenten en organisaties.
Te denken valt aan muzikale workshops, koorzang
presentatie van diaconale projecten, podiumgesprek over
binnen/buitenlandse zending, Godly-Play voor kinderen,
luther-catechesemateriaal, presentatie JOP en CoWe,
workshop online diensten, presentatie theologiestudenten,
6

workshop ‘gemeentebrief’, oecumeneprojecten, lutherbierbrouwen, lutherkoekjes bakken ... Dat alles en veel meer
met de lutherse spiritualiteit in hoofd, hart en hand. Die
gezamenlijke medewerking zal de dag tot een succes
maken, voor elkaar én de ander. Aanmelden is wenselijk
en noodzakelijk (zie kader).

Tot nu toe ...
zijn de eerste toezeggingen van personen en organisaties
om mee te werken bemoedigend. Zo komt er een van
Koninginnezang (KOZA) afgeleid groot gezinsevenement
vol zang en muziek met een afsluitende vesper waarin de
lutherse spiritualiteit duidelijk tot uiting komt. Meer muziek,
klassiek én vernieuwend, is er met de zeemanskerk Rotterdam,
met swingende jazz, en wordt gedacht aan een compositiewedstrijd voor een nieuwe versie van het lutherlied ‘Een
vaste burcht’, onder verantwoordelijkheid van de commissie
liturgie en kerkmuziek; als dat lukt wordt de winnende
compositie uitgevoerd op de Lutherdag. Dominee Martin
van Wijngaarden komt met contextueel bijbellezen en van
de genodigde sprekers heeft professor Hans Alma haar
keynote al toegezegd. Om het internationale karakter te
benadrukken lopen verschillende lijntjes met internationale
gasten uit de lutherse gemeenschap en partnerkerken
- waaronder Zweden, Hongarije, Suriname, Polen - om te
spreken over hun ‘specialiteit’ in luthers-spirituele zin.
Ook Nederlandse partnerkerken en andere geloofsgemeenschappen worden genodigd.
In de (uitgestelde) synodale voorjaarsvergadering van
4 juli presenteert de werkgroep haar vervolg resultaat.
Ook worden dan thema en naam van de landelijke Lutherdag
definitief bekend gemaakt. In de digitale ELS-nieuwsbrief,
steeds tússen de elkkwartaal-frequentie, volgt hierover
meer informatie.
Alma Evenhuis

Lutheranen worden van harte genodigd deel te nemen
en mee te werken aan de landelijke Lutherdag in
Utrecht op 19 juni 2021. Alle activiteiten van en door
gemeenten, organisaties en instanties, in aanmerking
komend als bijdrage aan de Lutherdag, zijn welkom.
Meld u aan met de volgende gegevens:
naam/adres, soort activiteit, aantal medewerkers.
Stuur die naar: Secretariaat ELS,
(t) 030-880 14 37, (e) ELS@protestantsekerk.nl.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

juni 2020
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Avondmaalstafel dekken
Het veertigdagenproject van de kinderkerk in de lutherse kerk in Ede stond in
2016 helemaal in het teken van het avondmaal. Iedere week werd een ander
onderdeel van het avondmaal belicht met daarbij een lezing. Zo kregen de kinderen
een duidelijke uitleg over het avondmaal. Einddoel van het project was het dekken
van de avondmaalstafel door de kinderen tijdens de eredienst op paasmorgen.
Er werden matzes gemaakt en figuurtjes van brooddeeg
die de palmpaasstokken versierden, en de kinderen mochten
op blote voeten druiven stampen in een grote bak toen het
thema wijn en druiven aan de orde kwam.
Tijdens de Veertigdagentijd maakten ze ook een keer het
avondmaal mee als ‘verspieders’, waarbij goed werd opgelet.
De laatste zondag voor Pasen, Palmpasen, werd het dekken
van de avondmaalstafel met hen doorgenomen.
In de dienst op Witte Donderdag worden alle attributen
uit de kerk verwijderd, waarna het liturgisch centrum leeg
is. Zo is het idee ontstaan om de kinderen op Paasmorgen
de tafel weer te laten dekken. De kinderen komen tijdens
de dienst naar voren en hebben allemaal iets in hun handen:
het tafellinnen, de servetten, het schaaltje voor de hosties,
de bekers, de kan voor de wijn en het kannetje voor
druivensap. Ze gaan daar heel serieus mee om. Er wordt
niet gehaast, niet gesproken, alles voltrekt zich in een
rustig tempo terwijl de gemeente toekijkt.
Wanneer de tafel is gedekt wordt lied 385 gezongen: ‘De tafel
van samen.’ De kinderen zingen het eerste couplet alleen.
Sindsdien wordt ieder jaar op paasmorgen de avondmaalstafel gedekt door de kinderen van de kinderkerk.
Zowel de kinderen als de volwassenen ervaren dit als heel
waardevol. Helaas was het dit jaar niet mogelijk.

Werkschema avondmaalsproject
1e zondag
Uittocht – Exodus 12-14
Matzes maken
Zelf deeg maken en plat ‘brood’
2e zondag
Manna – Exodus 16
Brooddeegfiguren maken
Figuren over de palmpaasstok
3e zondag
Verspieders – Numeri 13-14
Avondmaal in de kerk
4e zondag
Broodvermenigvuldiging – Johannes 6
Brooddeegfiguren schilderen
5e zondag
Laatste avondmaal – Johannes 13 en Lucas 22
Druiven stampen
Palmzondag
Intocht
Uitleg hoe met Pasen de tafel gedekt wordt
Na de dienst oefenen in de kerk
Pasen
Emmaüsgangers – Lucas 24
Avondmaal

Ingeborg Kriegsman

De avondmaalstafel wordt gedekt (foto: Simone Smit)
elkkwartaal
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Ik ben na de oorlog geboren …
En, zei ik daar dan achteraan, dat wil ik graag zo houden. Als je nog jong bent, en
je hebt een thuis, een school, vriendjes, en je kunt voetballen op het grasveld in de
buurt. Die oorlog was een paar jaar voor mijn geboorte geëindigd maar het voelde als
oneindig lang geleden. Naarmate ik groter werd en mijn blik wijder, ging ik beseffen
dat oorlog in deze wereld nog lang niet voorbij is. Miljoenen doden door de naoorlogse
jaren heen. Wereldwijd. Dát is pandemie! Dáártegen ingrijpende maatregelen nemen,
collectief en wereldwijd. Met hart en ziel én ons kapitaal het oorlogsvirus bestrijden!
Of schrikken we alleen als de ellende voor onze eigen huisdeur staat?

B

evrijdingsdag. Zo heet ook dit jaar 5 mei. Misschien
heeft menigeen zich door het actuele huisarrest wat
nadrukkelijker afgevraagd: wat is bevrijding? Voel
ík me bevrijd? En wat vind ik waardevol in het leven?
Want de straten waren allerminst vol vrije mensen. Er werd
nauwelijks hoorbaar en zichtbaar feest gevierd. Bevrijding,
gevangen in de stilte.
Ik moest denken aan een gebeurtenis in een concentratiekamp. Gevangenen. Iedere avond komt de bewaker langs.
Hij ranselt steeds dezelfde man af. De anderen kijken in
woede toe. Machteloos. Een tegenactie? Dan gaan ze er
allemaal aan!
Op een avond: een der gevangenen stapt op de bewaker
af: “Neem mij vanavond in plaats van hem.” De bewaker
is verrast. Gevangenen moeten angstig, laf, egoïstisch zijn.
Dat geeft hem macht. Hij zegt: “Goed, ik zal vanavond jou
nemen, flinke jongen. Hoeveel slagen?” De gevangene
zegt: “Dat laat ik aan uw geweten over.” De bewaker
denkt: ben ik niet gewetenloos? “Ik heb geen geweten”
zegt hij. De gevangene: “Natuurlijk hebt u een geweten,
anders had u mij allang afgeranseld.” De bewaker verdwijnt.
En komt nooit meer terug.

Piëta, Marlene Dumas (2016)
Schets uit het wordingsproces van het altaar voor de
Annakirche, Dresden.
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Doorverteld
Bevrijding van het kwaad. Eventjes tenminste. Maar dat
kan alleen als je dat kwaad onder ogen durft zien. Als je
de confrontatie durft aan te gaan. En het risico durft te
lopen. Want een gewetenloze gaat niet in gesprek maar
slaat. Die zijn er. Ook in de oorlog.
Ik moet denken aan de vader van Elie Wiesel. Met zoveel
Joden in een kamp. Van hem wordt geëist z'n geloof en
God te verloochenen. “Nooit” fluistert hij. De Duitse officier
wordt furieus: “Zie je dan niet dat ik machtiger ben dan
jouw God?” De vader wordt doodgeslagen. De zoon overleeft
het. Hij vertelt het ons.

Adama en Adam
God wordt in menige bede nog steeds ‘de Almachtige’
genoemd, de Onaantastbare, de Eeuwige, de Hemelse. En
wij zouden dan naar Hem in die hemel gaan ... Weg van
de zondige aarde. Die kun je beter achter je laten. Maar
dat is godsonmogelijk. Zeggen dat je naar de hemel gaat
is bijna vloeken. Dat is beslist niet het Bijbels evangelie.
De aarde (adama) en de mens (adam) horen onlosmakelijk
bij elkaar. En God in de hemel. Maar Hij zweeft niet ver
boven alle aardse ellende. God is diep beneden. God wordt
zelf slachtoffer. Christus wordt gekruisigd en sterft.
De vlammende actualiteit van Gods heil is zijn JA tot ons
mensen op deze aarde. Dus ook JA tegen mij. Hier op aarde
ben ik, ben jij, zijn wij. En wij zijn geroepen om te leven.
Allemaal, samen, op heel de aarde. Dietrich Bonhoeffer
benadrukt bij herhaling dat wij de hele weg van het aardse
leven moeten (leren) gaan. En we mogen vertrouwen daarbij
‘in Gods hand’ te zijn. Ook als Duitse soldatenhanden
Bonhoeffer vlak voor het eind van de oorlog vermoorden.
Hij zit dan al twee jaar in de gevangenis vanwege zijn
betrokkenheid bij een mislukte aanslag op Hitler. Daar
heeft hij veel gelegenheid om te denken en te schrijven.
Het staat gebundeld in Verzet en Overgave. Soms komt
Bonhoeffer daarin naar voren als de gelovige vol vertrouwen,
dan weer is hij de zoeker naar het hem verdwenen heil.
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
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Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde,
Schwachheit und Tod.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod
und vergibt ihnen beiden.

Omzien naar
De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. In de
jaren daarna wilde men eigenlijk niet omzien naar wat er
mis was gegaan. ‘We gaan nu vooruit, en we gaan het
beter doen’. O ja, onze welvaart nam gigantisch toe. De

armoede bij heel veel anderen ook. Wij leven in vrede,
maar miljoenen mensen kwamen om in die 75 jaar, door
honger en geweld. Ook na 75 jaar wordt nog steeds op
5 mei de Bevrijdingsdag gevierd. Een goede zaak. En de
avond ervoor, als de vlaggen halfstok hangen, zijn we
twee minuten stil. Misschien is dat genoeg voor Nederlanders.
Maar voor al die slachtoffers van al het geweld dat nog
steeds over de aarde raast?
Als we toch eens 365 Bevrijdingsdagen per jaar vierden,
met alle mensen. En jaarlijks 52 Vredesweken, voor iedereen.
En als we elke dag vijf minuten rust nemen om de vrede in
en vooral uit te ademen. Dan ben ook ik niet meer ‘van na de
oorlog’, maar worden wij allen ‘van het leven in de vrede’!
Wim van Beek

Klokgebeier voor Hoop en Troost
In de maanden maart, april en mei luidden ruim duizend kerkgemeenten in het
hele land op woensdag om 19:00 uur een kwartier lang hun klokken als teken van
hoop, troost en bemoediging tijdens deze crisisperiode.

H

et project Klokken van Hoop en Troost is een
initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk te
Rotterdam en werd later door de Raad van Kerken
in Nederland gepromoot. Verschillende lutherse gemeenten
namen deel aan het project, waaronder de lutherse
gemeenten in Gouda en Rotterdam en de kern Nijmegen.
In luthers Gouda hielp burgemeester Pieter Verhoeve op
1 april bij het luiden van de klokken. Hij motiveert zijn
deelname aan het project: “De klokken klinken; wat is er
aan de hand? Dit vroeg een collega mij, terwijl we met
diverse burgemeesters in een crisisvergadering bijeen
waren. Een begrijpelijke vraag. Klokken beieren nooit
zomaar. Op deze woensdagavond was het karakteristieke
geluid tot in het gemeentehuis hoorbaar, dankzij het
‘nieuwe’ ritueel: klokken van hoop en troost. Al eeuwenlang staat klokgelui symbool voor hoop en troost. Bij
belangrijke levensevenementen (Übergangs Rituale) gonzen
bronzen geluiden. Bij trouwerijen én begrafenissen. In
vreugde en bij verdriet. Zoals de Goudse stadsbeiaardier
Boudewijn Zwart zegt: “Er wordt een koepel van geluid
over de stad gespannen.” Niet voor niets is het ambt van
stadsbeiaardier een publiek ambt. Dat tijdens de eerste
periode van de lockdown talloze vrijwilligers, kosters en
ook ik als burgemeester de klokken hebben geluid, is
betekenisvol. En wel hierom. De mensen bleven thuis.
elkkwartaal

De ziekenhuizen lagen vol. Wie kon hen tegelijkertijd met
muziek bereiken? De klokkenluiders. In de crisis, een
samenbindend geluid.”
Joren Reichel
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Studiedag NLVB
Vierenveertig vrouwen en mannen uit alle hoeken van Nederland bezochten op
7 maart de studiedag van de NLVB in de lutherse kerk te Utrecht. De dag stond in
het kader van ‘75 jaar Vrijheid’ in het teken van Bonhoeffer.

D

ominee Marianne Seinstra, presidente van de NLVB,
opende de dag met het morgengebed van Dietrich
Bonhoeffer; gezongen werd morgenlied 280.
Daarna begon prof. dr. Markus Matthias zijn lezing gewijd
aan Bonhoeffer.
Bonhoeffer (1906-1945) leefde ‘tussen de tijden’, in een
periode van een complete heroriëntatie. In de zomer van 1923,
het oprichtingsjaar van Zwischen den Zeiten, een tijdschrift
mede opgericht door Karl Barth, begon Bonhoeffer zijn studie
in Tübingen. Vanaf 1924 vervolgde hij zijn studie in Berlijn
tot zijn afstuderen in 1927/28. Als predikant begon hij in de
Duitse gemeente in Barcelona waar hij uitprobeerde hoe hij
het christelijk geloof kon doorgeven als toekomstig pastor;
in preken of in het werk met kinderen (kinderdiensten) en
jongeren (onderwijs voorafgaand aan de confirmatie).
Omdat hij te jong was voor een zelfstandige pastorale positie,
studeerde hij eerst nog een jaar in New York. Daar maakte
hij kennis met de social gospel movement, een zwarte
baptistenkerk in Harlem. In 1931, terug in Berlijn, werkte
Bonhoeffer als privaatdocent aan de faculteit van Berlijn
en als predikant aan de Technische Universiteit.

De machtsovername door Adolf Hitler (1933) kwam niet
onverwacht. Men wist waar Hitler voor stond en Bonhoeffer
keerde zich al snel publiekelijk tegen de leiderscultus en de
samenwerking van de kerken met de nationaalsocialistische
beweging. Hij nam ook een openhartige en ondubbelzinnige
positie in ten aanzien van de Joodse kwestie.
In oktober 1933 kreeg Bonhoeffer een pastorale positie in
een Duitse gemeente in Londen waar hij veel buitenlandse
contacten legde en zich bijzonder inzette voor de oecumene.
Vanaf april 1935 leidde hij het predikanten seminarie van
de Bekennende Kirche in Finkenwalde (Pommeren.) In 1939,
net na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werd
Bonhoeffer in staat gesteld naar de Verenigde Staten te
gaan, waar hij nog veel vrienden en aanhangers had. Na
zes weken kwam hij terug; zijn plaats was bij zijn familie
en zijn onrustige kerk. Hij gaf zelf aan: “Ik zal geen recht
10

hebben om bij te dragen aan het herstel van het christelijke
leven in Duitsland na de oorlog, als ik de beproevingen
van deze tijd niet met mijn volk deel.” Bijzonder, zijn
verwachting en vast vertrouwen in de nederlaag van Hitler,
en dat in 1939.

Widerstand und Ergebung
Bonhoeffers pad werd steeds politieker; hij werd lid van
de ‘samenzweerders’ van de oppositiegroep binnen het
Duitse ambt van contraspionage, geleid door admiraal
Canaris. Ook zijn zwager Hans von Dohnany, de echtgenoot
van Bonhoeffers zus Christine, werkte in de contraspionage
en tegelijkertijd in het verzet tegen Hitler. Dit omvatte
humanitaire hulp aan Joden (paspoorten), documentatie
van de misdaden van het nationaalsocialisme en later de
voorbereiding van de moordaanslag. Bonhoeffer werd
officieel een contraspionage-verbindingsofficier omdat hij
informatie kon verzamelen vanwege zijn goede contacten
met het buitenland. In werkelijkheid voerde hij campagne
voor verzet of probeerde hij de steun aan Duits verzet van
buitenlandse regeringen te winnen. Op 5 april 1943, drie
maanden na zijn verloving met Maria von Wedemeyer, werd
Bonhoeffer gearresteerd door de Gestapo en naar Tegel
gebracht. Zijn brieven en berichten uit de gevangenis zijn
later gepubliceerd onder de titel Widerstand und Ergebung.
Met de mislukte aanslag op Hitler (20 juli 1944) verslechterde
de situatie van Bonhoeffer; zijn overlevingskans was klein
omdat zijn naam ook te vinden was in de papieren van
het verzet. Hij werd verplaatst naar de gevangenis van de
geheime staatspolitie. Slechts drie brieven bereikten de
buitenwereld, waaronder de brief met het beroemde gedicht
‘Von guten Mächten treu und still [wunderbar] geborgen’.
Op 7 februari werd hij naar Flossenbürg gebracht en op
9 april 1945 bij zonsopgang opgehangen.

Christendom moet niet religieus zijn maar werelds
De geloofwaardigheid van het christendom was in Bonhoeffers leven in twee opzichten in het geding. Enerzijds
gaat het om de kracht van het christelijk geloof en de
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christelijke vroomheid om het kwaad te bestrijden, hier in
de vorm van ongeremd geweld. Anderzijds gaat het om het
belang en de betekenis van de christelijke boodschap in
een cultuur die op vele manieren wordt gevormd door het
fenomeen massa en door secularisatie. In beide opzichten
was Dietrich Bonhoeffer een geloofwaardige getuige van
het christendom. Hij sprak vroeg en onmiskenbaar tegen
de anti-Joodse haat en het groeiend antisemitisme in
Duitsland en in de evangelische kerk. Kenmerkend is zijn
overtuiging dat religie en het wereldse leven niet als twee
verschillende gebieden moeten worden opgevat, dat het
christendom daarom niet ‘religieus’ maar ‘werelds’ moet
zijn om haar claim op de wereld waar te maken.

De kerk is er omwille van de wereld
Bonhoeffer blijft tot het einde trouw aan deze dialectische
visie. Gebaseerd op de christologie rechtvaardigt hij zijn
positieve begrip van de wereld: de wereld is de wereld die
gericht en aanvaard is in Christus, Christus is echter niet
alleen pro nobis (voor ons), maar ook pro aliis (voor anderen).

De wereld is er niet omwille van de kerk, maar de kerk is
er omwille van de wereld, te weten vanuit de situatie van
de solidariteit van de kerk met de wereld, die zelfs niets
wil weten van Christus. Op die manier moet je in deze
wereld christen zijn zonder het expres te zijn. Je moet haar
dienen zonder dat ze het weet; je moet met haar omgaan
zoals met een mondig kind. De uitkomst heeft God al
bekend gemaakt op Pasen!
Na de lunch, verzorgd door Geert Procee, volgde het
middagprogramma met een gespreksgroep naar aanleiding
van de lezing met Markus Matthias, een zangworkshop
met Monique Schendelaar en een creatieve workshop
onder leiding van Marianne Seinstra.
Zij sloot de dag af met het avondgebed van Dietrich Bonhoeffer en zond de deelnemers huiswaarts met de zegen.

Elisabeth Huxdorff en Helena Axler
(verkorte versie)

Eric Braun wint 16e Lutherse Schaakdag
Een smeuïg verhaal vormt op 7 maart het begin van de inmiddels 16e Lutherse
Schaakdag in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum in Bennekom.

R

ob Spaans uit Heiloo laat schaakmotieven in kerken
zien, onder andere van twee schakende apen op een
muur in de Dom van Naumburg.
“Denkt u dat de Lutherse ketterij ook ons hier zal bereiken?!”,
luidt het verhaal. De bisschop zou geantwoord hebben:
“Eerder nog zullen mijn apen kunnen scháken dan dat die
ketterij hier komt!” Maar zie: die ketterij komt wél! En zo
werden tot des bisschops schande zijn schakende apen in
steen vereeuwigd op die binnenmuur in een zijkapel ...
Na de voorronden in de ochtend haastten de 25 deelnemers
(vier anderen moesten vanwege plotselinge ziekte en
coronavirus afzeggen), van heinde en verre gekomen, zich
naar het kasteel voor het traditionele drankje en (altijd
weer een hoogtepunt) een rijk voorzien buffet als lunch.
Met de gebruikelijke foto van de bordesscène erna.
In de middag de ‘echte’ rondes waarin ongeveer per speelsterkte de hersenen zwaar worden gekraakt.
Winnaar is ditmaal een echte lutheraan, deelnemer sinds
het begin: Eric Braun, oorspronkelijk uit het Gooi maar al
lang in het bezit van een heus ‘schaakbureau’ in Arnhem.
De subsidiërende Stichting ‘Vrienden van Hoekelum’ legde
ook nu weer veel eer in met een zeer geslaagde dag.
Hans Mudde
elkkwartaal
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woord&visie
Nabijheid en ‘relationele incarnatie’
in de anderhalvemetersamenleving...
Het is een on-woord, die anderhalvemetersamenleving. Maar het is een on-woord
dat in zeer korte tijd al ingeburgerd raakte en dat ondertussen de normaalste
gesprekken in deze, alles behalve normale, tijden beheerst.

A

an de ene kant helpt dit begrip wellicht, zodat we
op een voorzichtige en aandachtige manier met
elkaar omgaan en elkaar in tijden van Covid-19
niet onnodig in gevaar brengen.
Tegelijkertijd verdoezelt zo’n handzaam begrip ook wel iets
van de brutale uitzonderlijkheid, doordat het onze blik enkel
richt op hoe we ons leven zullen moeten inrichten binnen
die anderhalve meter afstand. De vraag naar wat die
afstand zelf voor ons betekent, als mensen en als gelovigen,
komt niet werkelijk in beeld. We leggen ons - wellicht
klagend - erbij neer, dat het niet anders kan …
En dat doen we, terwijl religieuze en persoonlijke intimiteit
beslist behoort bij onze identiteit als lutheranen in Nederland.
Het persoonlijk geloof en de persoonlijke relaties spelen van
oudsher een bijzondere rol binnen de meestal kleine lutherse
gemeenten (én in de grote). Die persoonlijke relaties maken
dat mensen in lutherse gemeenten, zeker in Nederland,
ook ‘lichamelijker’ met elkaar omgaan dan in andere kerkgemeenschappen. Dat hoor ik vaak van mensen die er nieuw
bij komen: Het lijkt wel alsof jullie elkaar meer aanraken,
kussen en knuffelen ... Of door de ogen van wie dit eerder
negatief ervaren: Het is hier wel een beetje kleffe bedoening …

Nabijheid en intimiteit
Maar wat doen we met dit identiteitspunt ‘intimiteit’ in
een anderhalvemetersamenleving?
Wat doen we, in het besef dat die lichamelijke en persoon-
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lijke nabijheid beslist meer is dan klefheid, en dat dit wel
degelijk te maken heeft met traditie en theologie?
In het centrum van onze lutherse spiritualiteit en beleving
staat immers iets dat je het best kunt omschrijven als
‘relationele incarnatie’. Incarnatie, de aanzegging dat God
ons in Christus menselijk nabij komt, heeft als geloofs
ervaring veel meer om het lijf dan dat het een theoretisch
aspect is van een eeuwenoude geloofsbelijdenis. Het is een
ervaren relatie die zich richt op een tegenover dat ‘ons gelijk’
is, iemand die er vanuit zijn liefde voor kiest ons gelijk te
willen zijn, en die tegelijk ook oneindig anders blijft:
nabij als een ander persoon en toch ten diepste onderscheiden van wie wij zijn. Gods liefde is persoonlijk van
aard en persoonsgericht en heeft daarom alles te maken
met nabijheid en intimiteit.
Ook het in het avondmaal toegezegde ‘voor jou gegeven’
is veel meer dan een mededeling. Het is het Woord dat
gebeurt en dat daarbij de werkelijkheid en onszelf verandert.
Hij/het komt ons nabij, tastbaar in brood en wijn, en
persoonlijk ‘voor jou’, van persoon tot persoon ...

Ook Luther gaf praktische tips - en meer
Als dat de geloofservaring is die ons, lutheranen, maakt tot
wie we zijn en die maakt dat we daarom ook de anderen
- met wie wij samen gemeente zijn - beslist nabij willen
zijn en om ons heen willen hebben, dan is ten diepste de
vraag: hoe (her)vinden wij in de komende tijd nieuwe
ruimte voor dit lichamelijke aspect van onze traditie en
onze gemeenten? Die uitdaging is niet nieuw voor
gemeenten, zoveel is helder. Ook Luther leefde met zijn
gemeente in tijden waarin de pestilentie juist die lichamelijke
geloofservaring bemoeilijkte; een nieuwe doordenking en
doorleving van het geloof was nodig. Ja, ook Luther gaf
praktische tips hoe om te gaan met besmettingsgevaar:
... plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft,
opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook
anderen zou aansteken en besmetten ... [WA 23, 365 vv / 1527].
Maar daarnaast probeerde hij vooral het geheim van die
nabijheid van Christus in Woord en Sacrament en in de
ander als naaste dieper te doorgronden, gelovig te doorgronden. Ik denk dat ook wij dit andere aspect meer op de
voorgrond kunnen plaatsen: als uitdaging voor ons geloof.
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Waarlijk gemeenschap
Wat maakt, bijvoorbeeld, dat velen dezer dagen een telefoongesprek als intiemere ontmoeting ervaren dan een videogesprek? En wat maakt dat ik me in sommige gevallen door
een moment in een viering meer lichamelijk (aan)geraakt
voel en ervaar dan in andere? Wat overbrugt daar de afstand
- in meters of zelfs bij een online viering?
Met andere woorden: hoe zijn we elkaar nabij en hoe is
Christus ons nabij - voorbij de vraag van afstand in meters
en tijd en ruimte? En hoe ontstaat daarbij gemeenschap,
communio?

Natuurlijk: we moeten praktisch leren omgaan met de
anderhalve meter. Maar de wezenlijke uitdaging ligt op
een ander gebied. Het gaat erom ons geloof en onze
gemeenschap zo te leven dat de afstand in tijd en ruimte,
tussen ons leven en het leven en lijden van anderen ver
weg en dichtbij of lang geleden, wordt overwonnen. Dat
de gemeente waarlijk gemeenschap wordt met alle Heiligen.
We leven in spannende tijden – juist voor ons geloof!
Andreas Wöhle

Digitaal geven met Givt
Steeds meer gemeenten collecteren digitaal. Het kerk-zijn op afstand tijdens de
coronatijd vraagt om nieuwe oplossingen. Daarvoor is de betaalservice Givt. Dat is
een app waarmee u met de smartphone digitaal kunt doneren, tijdens de eredienst of
op elk ander willekeurig moment. Handig, veilig en niet moeilijk; probeer het gerust.

O

m gebruik te kunnen maken
van Givt downloadt u de app
en registreert u een gebruikersaccount. Doneren met Givt is kosteloos
voor donateurs. Voor iPhone: de app
downloaden in de App Store; voor
Android: de app downloaden in de
Play Store. Als u de app opent, kunt
u uw gebruikersaccount registreren
door de aangegeven stappen te volgen
en daarbij uw e-mailadres in te voeren.
Als u deze stap heeft voltooid, wordt
u naar het beginscherm van de app
geleid. Alvorens te kunnen doneren
met Givt moet de registratie van uw
gebruikersaccount worden voltooid.
Open hiervoor het menu van de app
(de drie streepjes linksboven in beeld),
en selecteer vervolgens de optie
‘registratie voltooien’. Voltooi verder
de aangegeven vervolgstappen.

Doneren op verschillende manieren
Als de registratie van uw account is
voltooid, kunt u op verschillende
manieren doneren. Tijdens de eredienst: door de app te openen, in het
beginscherm het collectebedrag in te
voeren, de knop ‘volgende’ te selecteren
en vervolgens de optie ‘collectemiddel’
te selecteren. Daarna: houd de smartphone in de buurt van de collectebus,
-zak of -mand om uw donatie te
voltooien. Als de donatie succesvol
is voltooid, ontvangt u hiervan een
melding met een bevestiging. Voor
elkkwartaal

verschillende collecterondes kunt u
extra collectes instellen in het beginscherm van de app door de optie
‘collecte toevoegen’ te selecteren.

Doneren op een ander moment
Doneren kan ook op een willekeurig
moment buiten de eredienst om: in
plaats van de optie ‘collectemiddel’
selecteert u de optie ‘lijst’. Vervolgens
zoekt u uw gemeente op in de lijst
via de zoekfunctie. De gevonden
gemeente selecteert u – te herkennen
aan de blauwe markering – en dan
selecteert u de knop ‘geven’ om uw
donatie te voltooien. Sommige
gemeenten gebruiken QR-codes, bijvoorbeeld in het liturgieboekje, op
de website of in een nieuwsbrief.
Selecteer dan in plaats van de opties
‘collectemiddel’ of ‘lijst’ de optie
‘QR-code’. Vervolgens voltooit u de
donatie door de QR-code te scannen
met de app.

Overige functies
Via het menu van de app kunt u ook de
overige functies van de app gebruiken,
zoals het instellen van een geeflimiet,
het invoeren van voorkeurbedragen
of het beveiligen van de app met een
toegangscode of overige verificatiemethode zoals uw vingerafdruk. Een
overzicht van al uw donaties is te
zien via de menuoptie ‘giften’. Op
deze overzichtspagina kunt u ook een
juni 2020

digitaal jaaroverzicht van uw giften
aanvragen ten behoeve van uw eigen
administratie dan wel belastingaangifte. Dit doet u door de knop met het
pijltje te selecteren die rechtsboven in
beeld verschijnt op de overzichts
pagina van uw giften. Vervolgens
selecteert u het jaar waarvan u een
overzicht wilt ontvangen en selecteert
u ten slotte de knop ‘verstuur’. Het
jaaroverzicht wordt dan verstuurd
naar het postvak van uw e-mailadres.
Joren Reichel

Meer informatie: givtapp.net of
contact opnemen via 0320 320115
of info@givtapp.net.
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Luthers vieren en ontmoeten in coronatijd
landelijke lockdown maakt bijzonder creatief
Als gevolg van de maatregelen tijdens de ‘nieuw-normale’ tijd kon de viering
van erediensten niet meer doorgaan. Ook vergaderingen, bijeenkomsten en
huisbezoeken vielen onder de algehele lockdown. Als iets niet (meer) kan en mag
roept dat op tot creativiteit, zo blijkt. In het hele land publiceerden gemeenten
regelmatig live streams van erediensten, overdenkingen, vespers en cantates.

D

e lutherse gemeenten in
Amsterdam en Ede streamen
iedere zondag hun erediensten
live op YouTube (vanaf 10.30 uur).
Ook luthers Rotterdam streamt op
zondagen een korte dienst op Facebook live (10.30 uur). De gemeenten
luthers Den Haag, Apeldoorn, Arnhem,
Delft, Woerden, Het Gooi (Bussum),
Zwolle en Zuid-Nederland publiceren
daarnaast regelmatig op zondagen
(cantate)diensten of overdenkingen
op YouTube. De lutherse gemeenten
in Amersfoort en Het Gooi zenden
regelmatig uit via Kerdienstgemist.nl
en Kerkradio (Apeldoorn). In luthers
Leeuwarden worden diensten bovendien georganiseerd via Zoom. Daarnaast zijn de diensten van luthers
Leeuwarden soms ook te volgen via
Omrop Fryslân, en zijn de diensten
van luthers Kampen te volgen via
RTV Oost.
Veel gemeenten publiceren daarnaast
preken, bemoedigende woorden en
overdenkingen op hun website, of via
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nieuwsbrieven. Zo kunnen de vieringen
en overwegingen van luthers Arnhem
bijvoorbeeld teruggeluisterd worden
op de website van de gemeente. Op
de respectievelijke websites van de
gemeenten is meer informatie te vinden.

Moederdag
Op 10 mei vond in luthers Leerdam
een bijzondere online dienst plaats op
Moederdag. In de voorgaande jaren
was deze datum gekenmerkt als ‘geen
dienst’, vanwege ontbrekende belangstelling. Belangstelling was er nu volop
en er komt een vervolg met een online
Pinksterdienst. De eerste fysieke dienst,
waar de gemeente reikhalzend naar
uitkijkt, zal deo volente weer op 21 juni
plaatsvinden.

Bijzondere diensten via Zoom
In luthers Leeuwarden worden diensten
georganiseerd via Zoom. Op initiatief
van dominee Peter Crom heeft een groep
predikanten zich bereid verklaard
iedere zondag een dienst te verzorgen.
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De virtuele ontmoeting, waarbij zowel
de dienst samen beleefd kan worden
als ook ruimte is voor het onderlinge
contact, het praatje met koffie en het
elkaar op de hoogte houden van
gebeurtenissen en nieuwtjes, wordt
zeer gewaardeerd. Hoewel een beleving
in de kerk anders is, heeft de gemoedelijkheid ook wel iets en leiden deze
diensten tot veel interactiviteit. Ook
doen nu kerkleden mee die anders
niet naar de kerk kunnen komen. Niet
iedereen kan of wil meedoen, maar
dan bieden de tv-diensten uitkomst.
De gemeente houdt onderling goed
contact door te bellen, te mailen en
kaartjes te sturen.

elkkwartaal

Vlogs
Naast vieringen publiceren sommige
gemeenten ook vlogs. Zo vlogt in
luthers Haarlem dominee Sietse van
Kammen vrijwel dagelijks (Vlog van
de dominee). In luthers Den Haag vlogt
Mascha de Haan (Teken van leven)
over onder andere de voorbereidende
werkzaamheden voor het vervangen
van de kerkvloer en de geschiedenis
van de gemeente. In luthers Amsterdam
maakt dominee André van de Stoel
bijbelvlogs over de brief van de apostel
Paulus aan de Romeinen, omdat de
geplande bijbelgroep voorlopig
geannuleerd is.

Podcast
De lutherse gemeente Amersfoort
publiceert in samenwerking met
Kerklied-wiki.nl dagelijks de podcast
Luistertroost. Dominee Diederiek van
Loo spreekt daarin een bemoedigend
woord naar aanleiding van een lied.

Hoop, inspiratie en verbinding
De lutherse gemeente Amsterdam is
de YouTube-serie Hoop, Inspiratie en
Verbinding begonnen. Regelmatig
verschijnen er korte video’s met

gemeenteleden, ter bemoediging in
deze roerige tijden. Ook in luthers
Den Haag maken gemeenteleden vlogs
in allerlei uithoeken van de gemeente,
die enthousiast ontvangen worden.

Open deuren
Meerdere gemeenten openen ondanks
omstandigheden regelmatig hun deuren,
uiteraard met inachtneming van de
geldende maatregelen. Zo opent luthers
Ede van maandag t/m zaterdag van
16.00-17.00 uur haar deuren voor
hen die even de stilte willen zoeken.
Ook mensen van buiten de eigen
gemeente maken hier gebruik van.
Luthers Kampen opent op woensdagen
haar deuren tussen 19.00-21.00 uur.
Op Paasmorgen gaf de organist van
luthers Leerdam een orgelconcert,
door de open deuren, met jubelende
paasliederen ten gehore; enkele
lutheranen die buiten (op gepaste
afstand van elkaar) stonden, konden
meezingen. In luthers Woerden is de
Annakapel dagelijks open. De gebeden
en wensen die men er in een boek
schrijft worden tijdens de zondagse
dienst meegenomen in de voorbeden.
In luthers Amsterdam is iedere dinsdag
en donderdag de Maarten Lutherkerk
geopend tussen 13.00-15.00 uur.
Daarnaast is in Amsterdam ook de
kapel van de leefgemeenschap de
Augustanahof dagelijks open tussen
15.00-16.00 uur voor een moment
van bezinning.

Gemeente aan de wandel
In luthers Woerden vond men een

creatieve oplossing om, ondanks de
omstandigheden, alsnog fysiek samen
te kunnen komen: wandelen. In ganzenpas wordt keurig op een veilige afstand
van 1,5 meter van elkaar gewandeld.

Digitale ontmoetingen
Hoewel veel gemeenten gesloten zijn
gaat het ontmoeten toch door, maar
dan digitaal. Zoals in Haarlem en
Friesland, waar gemeenteleden elkaar
digitaal ontmoeten via Zoom. Samen
koffie drinken na de livestream van de
dienst, ieder thuis op z’n eigen stekkie.
Ook zijn er in veel gemeenten levendige
WhatsAppgroepen, zoals de Amsterdamse gespreksgroep Geklets na de
viering.
De redactie van elkkwartaal vergadert
via Skype en ook de leden van de
synodale commissie en haar werkgroepen treffen elkaar digitaal.
Joren Reichel

Digitaal avondmaal?
Eenheid in de vele diverse online-vieringen was er;
maar niet in de digitale viering van het avondmaal.
Toen Pasen naderde, weken de meningen hierover uiteen.
Zo werd het pijnlijke van ‘elkaar nu niet fysiek te kunnen
ontmoeten en dus brood en wijn niet in de kring rond te
kunnen laten gaan’ bevestigd, maar ‘juist de afwezigheid en
onmogelijkheid van het sacrament bepaalt ons bij de crises’.
Anderzijds: ‘Nee, voor Luther zou vasten op het ontvangen
van Christus nooit een heilzaam antwoord in nood kunnen
zijn. In zijn lijn is het sacrament allereerst gegeven ter
bemoediging van de gelovigen. In onze traditie ligt de
werkzaamheid van het avondmaal niet bij de fysieke
gemeenschap maar in de woorden die binnen de
gemeenschap gesproken worden’.
elkkwartaal

‘Brood en wijn thuis klaarzetten voorafgaand aan de streaming
van een avondmaalsdienst gaat voorbij aan de gemeenschap
die juist dán anders is dan gewoon thuis met een cracker op de
bank, waarbij het digitaal zwaaien volstrekt anders is dan de
vredesgroet met een concrete handdruk’. Versus: ‘het heilig
avondmaal is geestelijk voedsel ter troost en versterking. Zelfs
met een armzalige cracker en een tablet in de hand wil de
Heer met ons verbonden zijn, in tekenen van brood en wijn’.
Het theologisch en liturgisch verschil in denken omvat
meer dan in deze summiere aanzet. Het raakt een snaar bij
zowel deskundigen als andere betrokkenen. Hierop gaan we
verder in het volgend nummer van elkkwartaal. Met de
huidige digitale ‘kwestie’ en aanzet als uitgangspunt voor
betekenis en belang van het sacrament van de maaltijd.
Alma Evenhuis
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Welke vragen worden het meest besproken in kerkenraden?
De PKN dienstenorganisatie onderzocht het. Deze keer:

Hoe ziet de wereldkerk er in 2025 uit?
Als vergrijzende protestantse gemeente kun je soms even de hoop verliezen: is er
nog toekomst voor de kerk? Op andere plekken in de wereld maakt de kerk echter
een behoorlijke groei door. Hoe ziet dat eruit? En wat betekent dat voor ‘ons’?

E

r zijn twee grote ontwikkelingen
gaande als het gaat om het
wereldwijde christendom, aldus
Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder
Zending (Kerk in Actie). “Voorheen lag
het zwaartepunt van de christelijke
wereld in Europa en Noord-Amerika. Nu
zie je dat dat zwaartepunt verschoven is
naar het Zuiden: naar Latijns-Amerika,
Azië en Afrika. In Afrikaanse landen
ten zuiden van de Sahara is inmiddels
tweederde van de bevolking christen.”
De tweede ontwikkeling is de opkomst
van allerlei niet-traditionele kerken,
vervolgt ze. “Vroeger had je de roomskatholieke kerk, de oosters-orthodoxe
kerken, de oriëntaals-orthodoxe kerken
en - vanaf de reformatie - de protestantse kerken. Sinds de opwekkingsbewegingen uit de negentiende eeuw
zijn daar allerlei charismatische en
evangelische bewegingen bij gekomen.
Die groeien nu heel hard. Dat zie je
bijvoorbeeld in Korea, waar je nu van
die megakerken hebt, maar ook in
Latijns-Amerika en Afrika.”

Christenmigranten
Beide ontwikkelingen zijn ook in
Nederland zichtbaar, ziet Wolswinkel.
“Onder migranten die Nederland binnenkomen zijn veel christenen: in tegenstelling tot het beeld dat bestaat, zijn
er meer christen- dan moslimmigranten.
Inmiddels zijn er 1,2 miljoen christenmigranten in ons land.” Zij vinden
meestal geen aansluiting bij een
Nederlandse kerk. “Veel migranten,
bijvoorbeeld uit Ethiopië en Eritrea,
zijn orthodox. De verschillen tussen
protestantse en orthodoxe kerken zijn
heel groot: qua theologie, kerkgebouw,
rituelen, muziek … Die verschillen
overbrug je niet zomaar. Bovendien
vinden veel christenmigranten het toch
fijn om naar een gemeente te gaan
met een band met het thuisland.”
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‘Stofzuigerkerken’
Ook de opkomst van niet-traditionele
kerken is in Nederland zichtbaar.
Wolswinkel: “De opkomst van nieuwe
charismatische of evangelische kerken
leidt soms tot spanning: hoe verhouden
die kerken zich tot de traditionele
kerken? De nieuwe kerken worden
soms wel ‘stofzuigerkerken’ genoemd
die de traditionele kerken ‘leegzuigen’.”
Kennelijk bieden die nieuwe kerken iets
dat de traditionele kerken in Nederland
niet bieden, vervolgt ze. “Dat zit in
een bepaalde beleving: het aanspreken
van de zintuigen, van emoties, het
gebruik van modernere vormen.”
Wat dat betreft kunnen protestantse
gemeenten zowel van deze nieuwe
kerken als van migrantenkerken wat
leren, denkt Wolswinkel. “Protestantse
gemeenten zijn van oudsher enorm
gericht op tekst: het Woord staat
centraal, in lezingen, de preek, bijbelstudies. Maar veel mensen krijgen veel
meer mee als ook andere zintuigen
worden aangesproken, bijvoorbeeld
door beeld.”

niet klopt. Mensen doen aan yoga en
mindfulness, volgen zen-cursussen,
halen Boeddha-beeldjes in huis ...
Mensen zijn dus nog steeds op zoek
naar zingeving, ook al vinden ze dat
niet meer vanzelfsprekend in de kerk.”
De kerk kan daarop inspelen. “Veel
gemeenten richten zich tegenwoordig
veel meer naar buiten en zoeken naar
nieuwe manieren om mensen te
betrekken. Ook pioniersplekken spelen
in op de behoefte aan verstilling,
zingeving en saamhorigheid.” Wolswinkel ziet echter niet gebeuren dat de
traditionele kerken weer volstromen.
“Ik geloof niet dat mensen in de toekomst weer massaal op zondagochtend
psalmen komen zingen onder een orgel.
Dat vinden mensen soms pijnlijk om
te horen, maar ik weet niet of het erg
is. Er komt meer diversiteit, en dat is
denk ik iets goeds.”
Wie sombert over de toekomst van de
kerk, doet er goed aan het grotere
plaatje te zien, besluit Wolswinkel. “In
een krimpende gemeente in Nederland
kun je het gevoel krijgen dat de kerk
alleen maar kleiner wordt. Maar
mondiaal bekeken is het beeld heel
anders. Bovendien: klein is niet per
se minder goed. In het Midden-Oosten
is de kerk al honderden jaren heel klein,
maar dat betekent niet dat de kerk ook
ophoudt te bestaan. Integendeel: de
kerk is daar op een heel inspirerende
manier in de samenleving aanwezig.”

(foto: Ingeborg Kriegsman)

Boeddha-beeldjes
Als het gaat om Europa, ziet Wolswinkel nog een derde ontwikkeling.
“Jarenlang ging men ervan uit dat hoe
moderner de samenleving zou worden,
hoe meer het geloof zou verdwijnen:
de zogeheten secularisatiethese. Nu
zie je echter dat die veronderstelling
juni 2020

Jedidja Harthoorn
Meer over kerk zijn samen met
migrantenkerken: protestantsekerk.nl/
migrantenkerken.
Dit artikel verscheen eerder in woord&weg, het
gratis informatie- en inspiratieblad voor mensen
met een functie in de kerk.
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Jonge theoloog des Vaderlands:
zoeken naar woorden voor het goede leven
Tijdens de Nacht van de Theologie 2019 werd Mark de Jager verkozen tot Jonge
Theoloog des Vaderlands. Zijn adagium: ‘Grote theologen zijn kleine theologen.
Goede theologie begint met luisteren.’ In gesprek met Joren Reichel gaat hij in op
zijn achtergrond en werk als jonge theoloog, zijn maatschappelijke betrokkenheid
en perspectief op de huidige crisis.

M

ark de Jager is masterstudent theologie aan de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Als ik hem
vraag naar zijn relatie tot het lutherse vertelt hij hoe hij
‘door en door calvinistisch is opgevoed’. Hij groeide op in
Nunspeet, waar hij de lokale protestantse gemeente bezocht.
In Groningen kwam hij voor het eerst in aanraking met
het lutheranisme. Inmiddels heeft hij vrienden in luthers
Groningen en omschrijft die gemeente als een van de
mooiste plekken in de stad.
Hij wil zich inzetten voor de spirituele vorming en geestelijke
gezondheid van (theologie)studenten en jongeren. Tijdens
zijn studie theologie raakte hij geïnteresseerd in de vraag
‘hoe verbind je wat je studeert aan je eigen geloof en
geestelijke gezondheid?’ Aan de PThU miste hij aandacht
voor de spiritualiteit van studenten. Samen met partners
startte hij verschillende projecten om studenten hierin te
begeleiden en ondersteunen, zoals het project All Ears
Groningen dat studenten de mogelijkheid biedt om hun hart
te luchten en te praten over (zingevings)vragen naar aanleiding van hun studentenbestaan. “Studenten die volstrekt
zijn geseculariseerd, wiens ouders en grootouders niet meer
geloven, hebben vaak geen taal meegekregen om hun eigen
existentiële vragen onder woorden te brengen.” Dat geldt
soms ook voor christelijke studenten. “Wanneer zij tegen
problemen aanlopen, zoals burn-out of corona, waardoor
je gaat twijfelen aan de maakbaarheid van de samenleving,
kan het helpen als er mensen zijn die je woorden geven
om jouw zoektocht onder woorden te brengen.”

De corebusiness van theologen
Geïnspireerd door onder meer het werk van de KroatischAmerikaanse theoloog Miroslav Volf omschrijft Mark de
Jager het helpen van mensen om hun eigen visie op het
goede leven onder woorden te brengen als de corebusiness
van theologen. Hij noemt het de kracht van theologie in
een geseculariseerde samenleving. “De maatschappelijke
rol van theologie is beperkt. Voor veel jongeren heeft de
kerk zo weinig meer te zeggen dat ze liever naar Tibet
vliegen om zenboeddhisme in een klooster te doen, dan
mensen met ervaring in de kerk om de hoek op te zoeken.
En veel ouderen verlaten de kerk vanwege, bijvoorbeeld,
theologen die zich te sterk profileerden.” Dat wordt ook
zichtbaar op Twitter, “zelfs de bekendste theologen hebben
minder volgers dan de gemiddelde opiniemaker of politicus.”
“Theologie valt of staat bij jezelf luisterend opstellen. Nu
zie je dat, door de marginalisering van theologie en kerk,
elkkwartaal

mensen moeite hebben om hun zoeken naar het goede leven
onder woorden te brengen. Op het moment dat een crisis
uitbreekt is er behoefte aan mensen die maatschappelijke
bewegingen, levensvragen, crises weten te verwoorden. Het
christendom heeft tweeduizend jaar ervaring in het denken
over de grote levensvragen.” Daar ligt de taak van theologen:
dit (weer) maatschappelijk relevant maken door te werken
vanuit de actualiteit en de menselijke belevingswereld.

Het goede zoeken in een crisis
Als ik hem vraag naar wat hij jongeren wil meegeven om
de huidige (corona)crisis vanuit een spiritueel perspectief
te benaderen, pleit hij voor terughoudendheid. Dat jongeren,
door het besef dat het leven niet maakbaar is, meer kerkelijk
betrokken zullen raken kan je op dit moment nog niet
beweren. Een crisis haalt ook het goede in mensen boven;
hij verwijst naar het initiatief #Nietalleen, een samen
werkingsverband van maatschappelijke organisaties en
kerken waardoor mensen die door omstandigheden buiten
beeld dreigen te raken worden geholpen. “In Groningen
bieden studenten actief hulp aan ouderen.”

Maatschappelijke ongelijkheid
Mark de Jager herkent zich niet in het stereotype ouderensentiment dat jongeren niet maatschappelijk betrokken
zijn, geen discipline hebben of niet meer willen geloven.
“De gemiddelde kerkelijke gemeente is aardig vergrijsd.
Dan zeggen ouderen soms dat jongeren niet meer willen
geloven. Maar uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie
juist wel meer gelooft. Geloof neemt niet af maar ouderen
weten jongeren niet meer aan zich te binden. Dat zie je in
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Geef dingen uit handen

brengen van sociale onvrede en ongelijkheid tussen verschillende generaties. “Het is voor studenten bijvoorbeeld
belangrijk dat ze rolmodellen hebben met wie zij in gesprek
kunnen gaan.” Hij verwijst daarmee naar het mentoraat
van de PThU, waarbij studenten worden gekoppeld aan
oudere predikanten of geestelijk verzorgers om beiden van
elkaar te laten leren. Wat betreft het betrekken van jongeren
bij de kerk heeft Mark de Jager een concrete boodschap:
“Durf, als oudere, dingen uit handen te geven. In plaats van
jongerendiensten en -activiteiten te organiseren, kun je ze
zélf iets te laten organiseren en hierover in gesprek te gaan.”

Het is echter een misverstand om te denken dat #OK Boomer
een uiting is van jongeren die niets willen leren van ouderen.
Als verbindende oplossing ziet hij het onder woorden

Joren Reichel

kerk én maatschappij. Er ontstaat ongelijkheid in wat beide
generaties van elkaar vinden.” Hij herkent best de onvrede
van jongeren over dit beeld van sommige ouderen, die zij
op sociale media uiten door middel van de hashtag #OK
Boomer. “Feitelijk gezien is onze generatie de eerste sinds
de Tweede Wereldoorlog die er slechter voorstaat dan
voorheen; daar lag een beter toekomstperspectief. Nu zijn
er generaties die straks daadwerkelijk de gevolgen moeten
dragen van vergrijzing en klimaatproblemen.”

Van Beveel gerust uw wegen
naar Laat ons nu vrolijk zingen
Het luthers gedachtegoed leeft in de bewegende spiritualiteit. De lutherse inbreng
binnen de Protestantse Kerk is daarom: die spiritualiteit vertolken. Markus Matthias
vervolgt deze serie, na zijn startpunt bij Luther zelf (elkkwartaal, nr 1), met de
klassieke lutherse spiritualiteit.

T

erwijl de institutionele godsdiensten en confessionele
kerkgenootschappen krimpen, zien we desondanks in
onze westerse maatschappij een groeiende behoefte
aan spiritualiteit. Blijkbaar voorzien de traditionele religies
en kerken daarin niet meer. Waarom is dat? Waarschijnlijk

heeft het - afgezien van het diskrediet dat ook andere
organisaties ondergaan - te maken met twee kanten van
dezelfde medaille. Elke objectiviteit van waarheid, zeker
het ‘andere’, wordt gewantrouwd, dus vertrouwt iedereen
alleen zichzelf. Postmoderne spiritualiteit is vooral een
individuele zoektocht naar eigen spirituele ervaringen die het
gewone leven of de gewone belevingen overstijgen en een
rust in het eigen bewustzijn oplevert. Op die manier draait
deze spiritualiteit - ook in ontmoetingen - alleen om jezelf.

Lutherse leer als waarheid

Paul Gerhardt (Herman Schwender, ca. 1862)
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De lutherse spiritualiteit, die in de 17e eeuw tot bloei kwam
omdat mensen toen probeerden te geloven op basis van de
theologische inzichten van Luther, is juist omgekeerd:
gekenmerkt door een groot wantrouwen in de eigen menselijke mogelijkheid om tot rust te komen en een groot
vertrouwen dat alleen de ‘heel andere’ - God - spiritueel
kon voldoen aan de menselijke behoefte. Echte, diepe spiritualiteit is daarom in die tijd juist te vinden bij mensen
die vastberaden de (confessionele) lutherse leer als waarheid verdedigden, zoals Paul Gerhardt (1607-1676). Hij
verzette zich onder meer tegen het godsdienstbeleid van
de gereformeerde keurvorst van Brandenburg. De meeste
van zijn liederen (meerdere ervan horen we ook bij
Johann Sebastian Bach) kun je ook vandaag nog zingen
en beleven: in deze liederen komen diepe gemoedsbeweging,
vertrouwen en aandacht voor waarheidsobjectiviteit samen
juni 2020
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in een overtuigende en schitterende verbinding. Twaalf
van Gerhardts 139 Duitse liederen staan nog steeds (soms
verkort) in vertaling in het Liedboek (Lied 146a, 211, 212,
441, 475, 576, 577, 623, 902, 903, 904, 977).

Meer dan in ‘tijden van corona’
Paul Gerhardt groeide op midden in de Dertigjarige Oorlog
(1618-1648). In sommige Duitse landen werd hierdoor - krijgsgeweld, honger en plagen (epidemieën) - ruim de helft van
de bevolking uitgeroeid. En toch waren de vragen waarmee
Gerhardt en zijn tijdgenoten worstelden niet alléén verbonden
met de exceptionele en angstaanjagende gebeurtenissen.
Een lutheraan wist dat zijn spirituele vragen niet pas kwamen
in ‘tijden van corona’ maar hierdoor alleen maar versterkt
werden. De spirituele lutheraan in die tijd stelde gewoon
vragen over de mogelijke betekenis van en het schipbreuk
lijden aan het leven, het omgaan met de eigen sterfelijkheid
en uiteindelijk de vraag naar een leven na de dood.

‘Zelf’ zonder de ‘ander’: dat gaat niet
Juist bij dié vraag gaat het niet slechts om het eigen overleven maar om het overleven van de liefde. Wie als mens
in relaties leeft die gekenmerkt zijn door liefde, vertrouwen
en gemeenschappelijk leven, kan zich niet vergenoegen
met een einde ervan. De liefde kent geen einde (1 Kor. 13:8).
Nadenken over de eigen dood laat zien dat onze mogelijkheden beperkt zijn, wat tot een evenwicht van inspanning,
genieten en relativeren van een onverzadigbaar leven leidt.
En de behoefte aan zingeving is uiteindelijk geen andere vraag
dan die van de klassieke rechtvaardigingsleer: kan ik door
mijn eigen doen en prestaties mijn leven zin geven - en hoe
ga ik dan om met schipbreuk lijden? - óf moet uiteindelijk

iemand anders me zeggen: ‘en God zag dat het goed was’.
Wie iets van echte liefde weet, wie niet in het steeds meer
zijn voldoening kan vinden en wie beseft dat zijn eigen
leven steeds achterblijft ten opzichte van de schitterende
mogelijkheden, die kan niet in zichzelf blijven maar moet
naar buiten treden en ‘de ander’ opzoeken.

Betrouwbare relatie
Deze spirituele vragen kunnen alleen maar in echte relatie
tussen jezelf, de subjectiviteit en de objectiviteit geruststellend worden beantwoord. Daarom is het voor een dichter
als Paul Gerhardt zo essentieel in zijn liederen een betrouwbare relatie te laten zien als antwoord op die vragen. Voor
Gerhardt is een betrouwbare relatie gegrondvest op de
absoluut betrouwbare relatie die God met de mens aanging
in Jezus Christus (Hoe zal ik U ontvangen; Ik mag hier aan
uw kribbe staan), een betrouwbare relatie die ook terug te
zien is in de regelmaat van de natuur (De gouden zonne heeft
overwonnen; Laten wij zingend deze dag beginnen).
Klassieke, 17e-eeuwse lutherse spiritualiteit, is daarom een
voortdurende meditatie over de relatie tussen mijn positie in
deze wereld en God (Is God de Heer maar voor mij; Zou ik
niet van harte zingen; Beveel gerust uw wegen) die me in een
schitterende tuin heeft geplaatst (Ga uit, o mens, en zoek uw
vreugd) om ervan te genieten. God die zichzelf uit liefde
heeft gegeven om de relatie tussen God en mij te herstellen
(O hoofd vol bloed en wonden; O wereld, zie uw leven; O hart,
spring op vol vreugde) en die me zo in staat stelt vrolijk
en op een mooie manier in woord, lied, gebed en praktijk
de Geest te laten werken. Laat ons nu vrolijk zingen!
Markus Matthias

Wartaal
Vrije gedachten

D

it jaar vieren we dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd.
Aangezien ik me al ruim twintig jaar bezighoud
met het doorgeven van de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog aan de volgende generatie is dit een
spannend jaar.
In de oorlog waren we niet vrij. We moesten op bepaalde
tijden thuis zijn, we mochten niet alles zeggen, we mochten
niet alles doen, we mochten niet altijd zijn wie we waren.
En sommigen mochten er helemaal niet zijn. Alleen onze
gedachten waren vrij.
Wie had ooit kunnen voorspellen dat we ineens weer niet
meer vrij zijn om te gaan en staan waar we willen, om te
bezoeken wie we willen of zelfs om naar de kerk te gaan.
Geen klassen meer rondleiden door het Verzetsmuseum
(gesloten) of door de voormalige Joodse wijk van Amsterdam.
Mijn gast-geschiedenisles over de oorlog - met extra aandacht voor de oorlog in Suriname en de Antillen voor een
elkkwartaal

basisschool in Amsterdam Zuidoost in het kader van het
project ‘Oorlog in mijn Buurt’ - moest eerst via Skype en
toen werd het een filmpje, terwijl ik het altijd zo leuk vind
om de kinderen te kunnen zien. Mijn zoontje van twee
ziet zijn opa’s en oma’s alleen nog maar via de telefoon
en kan ook niet naar de peuterspeelzaal.
Maar … wat leven we in geweldige tijden. We kunnen iedere
zondag ergens anders naar de kerk via de computer:
Amsterdam, Ede, Zwolle, Rotterdam, noem maar op. We
kunnen lesgeven op allerlei geweldige manieren zonder
fysiek aanwezig te zijn. We kunnen elkaar zien via de
telefoon; dat kon vroeger toch helemaal niet?!
Ik zeg altijd dat ‘vrijheid’ eigenlijk een werkwoord is
omdat we er steeds hard voor moeten werken, het is nooit
klaar, maar onze gedachten zijn nog steeds vrij!
Femke Akerboom-Beekman

maart
juni 2020
2020
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Commissie BILT
De Commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie (ComBILT) houdt
zich bezig met subsidieverzoeken vanuit plaatselijke gemeenten die zich richten
op het behoud van de lutherse traditie binnen de Protestantse Kerk. Wat houdt
dit in? En hoe gaat men om met de aanvragen? Voorzitter Horst Oosterveer
geeft antwoord.
l in 2009 besloot de generale synode van de Protestantse Kerk geld beschikbaar te stellen vanuit de
Solidariteitskas voor het behoud van de lutherse
traditie. De kleine synode ging in juni 2014 akkoord met
de notitie ‘Over de middelen bestemd voor het bewaren en
inbrengen van de lutherse traditie’.
ComBILT bestaat uit vijf personen: Horst Oosterveer (voorzitter), Arau Vermeer, Bert van Bokhoven, Trinette Verhoeven
en Yke Luinenburg. Zij komen drie keer per jaar bij elkaar
en hebben verder intensief e-mailcontact over de aanvragen
die binnenkomen. Soms is de aanvraag niet helemaal
duidelijk, dan wordt bij de aanvragende gemeente gevraagd
om een extra toelichting. In 2019 kwamen ongeveer twintig
aanvragen binnen, dit jaar zijn er al tien ontvangen. De
commissie wordt administratief ondersteund door het
Bureau Steunverlening.

A

Voorwaarden

Bachcantates

Begroting

Op mijn vraag waar de stijging van de aanvragen in zit,
vertelt Horst Oosterveer dat het met name aanvragen zijn
voor subsidie van uit te voeren Bachcantates tijdens een
eredienst. Er wordt naar gestreefd dat aspecten van de
lutherse liturgie naar voren komen. De commissie is immers
opgericht voor het behoud van de lutherse traditie. De
aanvragen komen voornamelijk uit protestantse gemeenten
en weinig uit lutherse gemeenten. Hoe dat komt?
Oosterveer: “Lutherse gemeenten zijn vaak te klein en
hebben daardoor niet voldoende financiële middelen om
een cantatedienst te houden. Voorwaarde voor het verkrijgen
van subsidie is dat men ook zelf een deel van de kosten
op zich neemt en dat is vaak een bezwaar. De bedragen
die worden toegekend liggen meestal tussen de 1500 en
3000 euro.”
Er worden weinig aanvragen afgekeurd, maar soms ontdekt
men te laat dat subsidie aangevraagd kon worden of heeft
de aanvraag geen ‘lutherse’ gemeentelijke dekking. Een
cantate van Bach is prima, een uitvoering van Verdi niet.
Een voorbeeld van het bewaren en inbrengen van de
lutherse traditie is de cursus ‘Leren van Luther’, gegeven
door een aantal professionele lutherse docenten. De cursus
wordt gegeven binnen een aantal gemeenten en wordt
breed gedragen. Uitbreiding van het aantal cursusplaatsen
wordt voorzien.

Een subsidieaanvraag bevat uiteraard een beschrijving
van het project. Ook is het goed om aan te geven welke
communicatiekanalen worden gebruikt om het project
breed onder de aandacht te brengen. Alleen een bericht
plaatsen in het kerkblad is niet voldoende. Daarnaast
worden de kosten en baten gespecificeerd, waarbij wordt
aangegeven hoeveel geld men als gemeente zelf in het
project wil steken. Wanneer de collecte na afloop een
mooi bedrag oplevert is dat meegenomen, maar geen basis
voor goedkeuring. Het aantal uren dat men bezig is met
de voorbereiding en de uitvoering, en welke materialen
worden gebruikt, worden ook opgenomen in de aanvraag.
Bij een Bachcantate gaat het dan bijvoorbeeld om de
keuze van de cantate, de repetities met het koor en de
solisten, het gebruik van de instrumenten en de kerk.
De aanvraag past in principe binnen de kaders van het
beleidsplan van de evangelisch-lutherse synode.
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Uiteraard wordt de subsidie niet zomaar toegekend, er zijn
wel voorwaarden aan verbonden. Naast behoud van de
lutherse traditie en het delen in de kosten is het ook de
bedoeling dat het project nog moet worden uitgevoerd. Er
wordt geen subsidie verstrekt over activiteiten die al hebben
plaatsgevonden. Ook is het noodzakelijk dat de activiteit
breed onder de aandacht wordt gebracht waarbij de nadruk
wordt gelegd op het lutherse karakter. In principe moet
het om een dienst gaan, op zondagochtend of tijdens een
vesper. Dat vraagt om goede communicatie op de website,
sociale media en in de kranten.
Met een goede motivatie kan ook subsidie worden aangevraagd voor iets anders dan de lutherse eredienst, zolang
het maar gaat om het behoud van de lutherse traditie. Het
organiseren van een Tischrede valt hier ook onder.

Ingeborg Kriegsman

De kaders voor het aanvragen van subsidie staan in het
document 'Subsidie: kaders en voorwaarden'. Meer informatie
op protestantsekerk.nl/commissie-lutherse-traditie.
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Verkiezingen Evangelisch-Lutherse
Synode 2021
Voor mei 2021 wordt een nieuwe synode gekozen voor vier jaar. Dit betekent dat
het najaar en de winter in het teken zullen staan van de verkiezingen en dat in
juni 2020 de eerste voorbereidingen al plaats zullen vinden.
Onderstaand ziet u het tijdpad zoals dat in de verkiezingsregeling is vastgelegd.
	Voor 1 juni 2020 worden kerkenraden op de hoogte
gesteld van de komende verkiezingen.
	Tot 1 oktober 2020 kunnen stemgerechtigden bij hun
kerkenraad kandidaten, predikanten en niet-predikanten
voordragen.
	Voor 15 november 2020 kunnen kerkenraden
maximaal 2 personen per brandpunt, kern of preekplaats voordragen en kenbaar maken aan de synodale
commissie.
	De synodale commissie stelt de kandidatenlijst op en
maakt deze openbaar voor 1 januari 2021.
	De uiteindelijke verkiezingen vinden plaats tussen
2 januari - 2 februari 2021.
	In mei 2021 zal de synode in nieuwe samenstelling
samenkomen en geïnstalleerd worden.

De synode streeft, zoals ook vanuit de Lutherse Wereld
Federatie gestimuleerd wordt, naar een samenstelling van
40% vrouwen - 40% mannen - 20% jongeren. Dus jongeren
worden met nadruk gevraagd te overwegen zich beschikbaar
te stellen voor de synode.
Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die:
	tenminste 18 jaar zijn op 15 december 2020
	belijdend, dooplid, gastlid of belangstellend lid zijn
van een zelfstandig lutherse gemeente
	belijdend of dooplid zijn van een gefedereerde of
gefuseerde gemeente met een ‘luthers vinkje’ in de
LedenRegistratie Protestantse Kerk in Nederland.
Predikanten worden gekozen uit de dienstdoende predikanten.
De volledige verkiezingsregeling is hier te raadplegen.
Verdere informatie via els@protestantsekerk.nl.

Oude ornamenten nu in
de lutherse tuin van Haarlem
In de muur op het kerkplein van de lutherse kerk Haarlem onthulde burgemeester
Jos Wienen vorig jaar september een bijzondere plaquette: de ornamenten uit het
oude Vitae Vesper.

W

at voorafging: in opdracht
van het lutherse Wees- en
Oudemannenhuis maakte
beeldhouwer Tjipke Visser (1876-1955)
acht ornamenten* voor de gevel van
het tehuis. Veel later, rond 1961, werd
de nieuwe naam van het tehuis:
Evangelisch-Luthers Bejaardencentrum
‘Vitae Vesper’ dat in 1983, na een forse
herbouw, opnieuw in gebruik werd
genomen. Daar werden de oude ornamenten in de lage tuinmuur geplaatst
- met uitzondering van de tekststeen:
die ging tijdelijk naar het lutherse hofje.

Zoeken naar een nieuwe plek
Het nieuwe verzorgingstehuis Vitae
Vesper werd in 2015 gesloopt - ten
elkkwartaal

behoeve van ‘Haarlems Geluk’, een
nieuwbouwcomplex met luxe woningen.
In die nieuwbouw was geen plaats
voor de oude ornamenten. Voor het
behoud van dit erfgoed kwam de
oplossing van de toenmalige eigenaar
van Vitae Vesper: de lutherse kerk die
de beelden wilde plaatsen op haar
eigen terrein aan de Witte Heerenstraat.

Diefstal
Toen gebeurde iets bijzonders: drie
ornamenten werden gestolen; één
werd ’s nachts nog teruggebracht (na
een artikel in het Haarlems Dagblad);
de andere twee bleven vermist. Zouden
die ooit nog worden teruggevonden?
Die kans leek klein.
juni 2020
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Sponsoractie
Samen met de stichting Gevelstenen
Haarlem startte Casper van Boltaringen (secretaris ELG Haarlem) een
sponsoractie ten behoeve van nieuwe
replica’s. Met hulp van de Ruigrok
Stichting, stichting Monumentenbehoud, stichting maatschappelijke zorg
ELG Haarlem, de SVGH, en particulieren en bewoners werd het benodigde geld bij elkaar gekregen.

replica’s, gehouwen uit blokken
zandsteen. Zo werden deze, samen
met de andere oorspronkelijke elementen, ingemetseld in de tuinmuur
van de lutherse kerk. Onder toeziend
oog van vertegenwoordigers van de
sponsoren, kerkleden en buurtbewoners onthuld door de burgemeester
van Haarlem.
Alma Evenhuis

Onthulling ornament

Eind goed al goed
Op basis van goed gedocumenteerde
foto’s en nog aanwezige maatvoering
van de ornamenten zorgde beeldhouwer Koen van Velzen voor prachtige

* De oorspronkelijke acht gevelornamenten bestaan uit twee lepelaars, twee hoofden,
een tekst ornament en drie dierenkoppen.

In memoriam

Rochus Zuurmond (5 december 1930 - 22 februari 2020)
Toen de Raad van Kerken in 2007
aankondigde dat zij overwoog het
zogenaamde Oecumenisch Onze
Vader te vervangen door de tekst
volgens de Nieuwe Bijbelvertaling,
reageerde Rochus Zuurmond met een
even zorgvuldige als toegankelijke
studie over een van deze belangrijkste
liturgische teksten van de kerk. Kerkgangers moesten meer argumenten in
handen hebben dan dat iets al dan
niet mooier of moderner klinkt.
Deze betrokkenheid op de kerk typeert
de manier van leven en werken van
Rochus Zuurmond. Na het predikantschap in het Friese Wijckel en het
studentenpredikantschap in Delft,
volgde hij in 1981 Frans Breukelman
op aan de Universiteit van Amsterdam
en werd hij de eerste kerkelijke hoogleraar Bijbelse Theologie. Internationaal
verwierf Rochus Zuurmond groot
aanzien met zijn baanbrekende bijdrage aan het Ethiopische Nieuwe
Testament. Maar als Bijbels theoloog
sloot hij zich niet op in een specialisme.
“Een theoloog moet allereerst goed
kunnen lezen”, zei hij in zijn inaugurele
rede, “maar als Bijbels theoloog is het
nodig dat je niet alleen wat weet van
22

exegese en dogmatiek, maar het liefst
ook wat van antieke filosofie en
geschiedenis, en hij of zij moet een
stuk of wat talen redelijk beheersen.”
Met Karel Deurloo en Nico Bakker
vormde Rochus Zuurmond het gezicht
van de zogenaamde ‘Amsterdamse

School’, die geïnspireerd door theologen
als K.H. Miskotte en Frans Breukelman
staat voor een manier van lezen die
uitgaat van de Bijbelse teksten zoals
die ons zijn overgeleverd en hun
theologische samenhang. Ook de naam
van Joop Boendermaker mag in dit
verband niet onvermeld blijven. De
juni 2020

‘Amsterdamse’ wijze van lezen kenmerkt
zich immers ook doordat zij zich doorzet in alle disciplines van de theologie,
niet in het minst in de liturgiek.
Rochus Zuurmond schreef naast
verschillende boeken ook ontelbare
artikelen. Tot aan zijn dood bleef hij
de kritische en scherpzinnige denker
die als geen ander moeilijke kwesties
helder uiteen kon zetten. Op hoge
leeftijd verschenen van zijn hand nog
drie boeken in de bekende trits ‘geloof,
gebod, gebed’: over het Apostolicum
- wat hij wel zijn theologisch testament
noemde - over het Onze Vader en over
de moraal. ‘Als er één ding is wat ik
wil duidelijk maken’, schrijft Rochus
Zuurmond in dit laatste, ‘is het wel
dat de Bijbel niet gaat over wat er
mag en niet mag, maar over de vraag
waar de werkelijke macht ligt om
goed te doen of kwaad. Theologisch
gesproken is dat de godsvraag. Bij
herhaling zal ik verdedigen dat ons
morele gedrag een symptoom is, een
symptoom van de feitelijke machtsverhoudingen.’ Dat zijn stem zal blijven
klinken in de kerk!
Lieke van Zanden, Predikant ELG Ede
elkkwartaal

Ondertussen bij de LWF

A

artsbisschop dr. Panti Filibus Marsu, president van
de Lutherse Wereldfederatie, en de secretaris-generaal
dr. h.c. Martin Junge deden in hun pastorale brief
aan alle kerkelijk leiders van de lutherse kerken wereldwijd
de oproep om nieuwe, andere vormen van samenzijn en
vieren te zoeken in deze moeilijke coronatijd.

Paradoxale compassie
Beiden benadrukten het belang van het ondersteunen van
en gevolg geven aan de wettelijke maatregelen en restricties
die nodig zijn om levens te beschermen. Kerken hebben een
voorbeeldfunctie, en waar in tijden van nood de neiging is
om zoveel mogelijk bij elkaar en solidair te zijn, moet nu het
tegenovergestelde gedaan worden om de kwetsbaren en
ouderen te ontzien. Deze ‘paradoxale compassie’ maakt ons
niet in mindere mate een gemeenschap maar laat ons volledig
‘kerk zijn’ en is slechts een gevolg van de covid-19 pandemie.
“Met een volharding van vertrouwen in de betekenis van
genade en de kracht van de Heilige Geest zullen alternatieve
vormen van samenzijn gevonden worden, en ook al is het
delen van brood en wijn nu niet mogelijk, het is troostend
in gedachten te houden dat het Woord eveneens genade
betekent en dat je deze kunt ontvangen door te bidden, te
zingen en te mediteren. De Heilige Geest is aanwezig als
wij Gods naam belijden, ook als wij alleen zijn”, aldus
Marsu en Junge.
‘Wij roepen jullie op het reformatieprincipe van ‘ecclesia
semper reformanda’ (de kerk is altijd in het proces van
hervorming) uit te dragen als jullie nieuwe wegen hebben
gevonden om samen te komen in de naam van Jezus en
in de aanbidding van de Drie-enige God.’
Wekelijks zijn gebeden, samengesteld door de LWF,
beschikbaar voor alle kerken.
De beide leiders ondersteunden de oproep van Paus
Franciscus en de Groot-Imam van de Al-Azhar Moskee
om op 14 mei met de gelovigen van alle religies een
wereldwijd gebed voor de mensheid uit te spreken.

Actieve bemoeienis gewenst
Het sociaal-maatschappelijk engagement van de LWF is altijd
groot en komt nu nog stelliger naar voren. Dat is goed te
zien in de nieuwsberichten, die melding maken van actieve
oproepen aan de kerken om vrouwen te helpen als er sprake
is van huiselijk geweld, om discriminatie tegen te gaan en
om vluchtelingen bij te staan. De problematiek wordt door
de leiders van de LWF benoemd als iets waar de kerk niet
voor weg mag kijken: actieve bemoeienis is gewenst.
Ook politiek laat de LWF zich niet onbetuigd door samen
met de IRW (Islamic Relief Worldwide) een vredesappel te
doen aan Syrië en andere landen om een wapenstilstand
te bewerkstelligen.
Eerder al stuurde de EKLA (lutherse gemeenten in Amerika)
samen met andere kerken en humanitaire hulporganisaties
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(foto's: LWF/Albin Hillert)
een brief aan president Trump om een onmiddellijke
opheffing van de blokkades op de Gazastrook en een
opheffing van de sancties op Iran en Syrië te eisen.

Voor elkaar zorgen
Ook in het LWF-nieuws: een boeiend interview met
dominee Kersten Storch, over haar werk als geestelijk
verzorger in De Wartburg bij mensen met dementie in
tijden van sociaal isolement. Door er toch heen te gaan
biedt zij momenten van rust en regelmaat en kan zij
indien nodig mantelzorgers en naasten een beetje op de
hoogte houden. Voor mensen met deze ziekte is het
moeilijk om te gaan met veranderingen in het dagelijks
ritme.

Toegang tot gezondheidszorg
Eens te meer wordt het schenden van mensenrechten
duidelijk in tijden van nood. De LWF deed een aantal
oproepen voor de kerken in economisch zwakke landen,
waar nauwelijks zorg en/of hulp aanwezig is voor me
nsen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.
Tijdens de 43e conventie van de UNHRC in Genève
organiseerde de LWF een nevenbijeenkomst met het thema
‘Toegang tot gezondheidszorg’. Daarnaast gaf de LWF
mondeling een toelichting van haar visie op mensenrechten
en klimaatverandering.

Financieel fonds
Ten slotte meldt de LWF dat meer dan vijftig kerken wereldwijd aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning
die d.m.v. een fonds ter beschikking wordt gesteld. De
kerken gebruiken de geldelijke middelen voor directe hulp
en om aan preventie te werken. Ook wordt het geld ingezet
voor psychische en spirituele hulp.
Voor belangstellenden: het jaarverslag van de LWF over
2019 is inmiddels beschikbaar via de website van de LWF:
lutheranworld.org/content/resource-lwf-annual-report-2019.
Leonie Crom-Wagenaar

juni 2020

23

kriskraskort
ZWOLLE. In de voorjaarsvakantie
waren negen tieners en vier begeleiders
uit Zwolle de eerste jongerengroep
voor het Luther Museum in Amsterdam.
Na een kennismaking met de geschiedenis van het gebouw, een foto van de
eerste vrouwelijke lutherse dominee,
het gangetje voor dronkaards, avondmaalszilver uit kerken die gesloten
zijn en een groot beeld van Luther
formuleerden de tieners ieder een
eigen stelling die daar op de deur werd
gehangen. Geluncht werd in de oude
Lutherse Kerk op het Spui waar ze
zelfs op het bovenste balkon mochten
kijken. Tot slot naar Madame Tussauds
en daarna terug naar Zwolle. Leuk
idee dus, voor jongerengroepen!

te zeggen: nu de koningin ons gebed
zo nodig heeft, doen wij het wél.”
(W. F. Jense: De lof der liefde. Het leven
en sterven van ds. Paulus Hermanus
Borgers (1947), pag. 20-21). In 1943
ergert hij zich openlijk aan het gebrek
aan protest vanuit de synodale commissie van de Lutherse Synode tegen de
maatregelen waaraan de Nederlandse
Joden worden blootgesteld. Wanneer
anderen menen dat bemoeienis van
de kerk met daden van de overheid
tegen de geest van Luther is, zegt hij:
“Zou dit niet de geest van Luther
zijn, welnu, dan richten wij ons in dit
geval niet naar Luther.” Na een aantal
pittige anti-Duitse preken wordt hij
in december 1944 overgebracht naar
kamp Amersfoort; in februari 1945
gaat hij naar Neuengamme bij Hamburg, daar houdt hij liggend zijn
laatste preek. Op 10 februari 1945
sterft hij, 44 jaar.

Zwolle (foto: Petra Lip)
GRONINGEN. 8 maart was een gedenkwaardige dag voor de lutherse gemeente
Groningen: voor het eerst in haar
geschiedenis werd een ‘viering van
naamgeving en zegen’ gehouden voor
een jonge transgender. De kerkenraad
had er niet veel woorden voor nodig
om met dit verzoek in te stemmen en
het was een groot feest.
APELDOORN. In Apeldoorn werden
op 7 februari de oorlogspredikant
ds. Paulus Hermanus Borgers en kerk
rentmeester Adriaan Cornelis Koot
herdacht bij de plaquette aan de buitenmuur van de kerk. Beide heren werden
opgepakt en zijn begin 1945 in
Neuengamme om het leven gekomen.
Ds. Borgers was al sinds mei 1940
niet gecharmeerd van de Duitse inval.
“Ik bad misschien niet elke zondag
voor de koningin. Na 15 mei doe ik
het wel. Nietwaar X, als je bij mij in
de kerk bent, hoor je elke keer mijn
bede voor de koningin en voor de
Joden. Ik vind dat, zelfs al deed men
het vroeger niet, er alle reden is om
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dezelfde stemming hebben als de
traverso in het museum; een ‘a’ van
409 Hz (voor de kenners). De ‘a’ is pas
sinds 1929 in Londen gestandaardiseerd
voor westerse muziek op 440 Hz. Nog
leuker is, dat deze ‘a’ nu de boeken
ingaat als de ‘Nijmeegse a’ terwijl
Beethoven deze stemming ook al
gebruikte …

Nijmegen (foto: Marlies Smits)
ZUID-NEDERLAND. In de paasuitgave
van het kerkblad vinden we een
moderne Kruisweg. Geschilderd en
toegelicht door Jouk Boon, zoon van
ds. Boon. Een prachtige manier om
toch weer tot het besef te komen dat
het lijdensverhaal nog steeds actueel
is, ook als we het niet samen kunnen
beleven.
MONNICKENDAM. Sinds 7 april is ds.
Eugène Baljet met emeritaat. Hij kreeg
van het Breed Moderamen van de
synode bericht dat het ‘verleend’ was.
Met de kerkenraad is afgesproken dat
hij tot eind juni beschikbaar blijft. Hij
verblijft de meeste tijd in zijn nieuwe
woonplaats Arnhem.

Apeldoorn (foto: Huib van Iwaarden)
ZUID-NEDERLAND: KERN NIJMEGEN.
Het Valkhofmuseum in Nijmegen heeft
een traverso, een houten dwarsfluit
uit ca. 1725, gemaakt. In 1726 startte
in de lutherse kerk van Nijmegen een
andere lokale instrumentenmaker met
de bouw van een orgel dat in 1756
werd voltooid. In 1781 werden de
frontpijpen vervangen; tussen 2009 en
2013 werd dit Van Deventer/Heyneman
(naar de twee orgelbouwers) gerestaureerd. Nu bleek dat de frontpijpen
juni 2020

AMSTERDAM. Het Luther Museum
heeft een bijzondere aanwinst. Prachtig
gegraveerde ‘damesbekers’. Er zijn
slechts twee lutherse gemeenten in
ons land die een avondmaalsbeker
speciaal voor vrouwelijke gemeenteleden hebben gehad. Monnickendam
is er een van, daar wordt de beker de
‘vrouwenbeker’ genoemd. Speciaal in
gebruik genomen omdat de dames
vonden dat de mannenbeker teveel
naar tabak en gerookte aal stonk. Of
de dames in Schiedam dat ook vonden,
weten we niet, maar wellicht was hier
sprake van een jeneverlucht. Deze twee
bijzondere bekers staan nu naast elkaar
elkkwartaal

in twee vitrines. Voor het poetsen van
dit kostbare zilver mag men gebruik
maken van de expertise en hand
vaardigheid van de bekende zilverhandelaars Bosch&Haak.

Amsterdam (foto: Luther Museum)
WOERDEN. Op 4 mei is extra aandacht besteed aan herdenken. In de
Woerdense kerk hangt een gedenksteen met de namen van twee leden
van de lutherse gemeente die in de
oorlog zijn vermoord: Gerrit Vergeer
en Eduard van Reenen. De broers
Jan en Gerrit Vergeer verzorgden in
hun drukkerij het drukwerk voor het
ondergrondse verzet. Gerrit Vergeer
was lid van de kerkenraad en
beklaagde zich over de slappe opstelling van de synode, toen de bezetter
wrede maatregelen tegen de Joden
nam. Beiden zijn omgekomen in het
kamp Siegburg, in januari 1945.
De journalist Eduard Leonard van
Reenen werkte als hoofdredacteur bij
het Utrechts Nieuwsblad. Hij weigerde
zich te conformeren aan de bezetter
en bleef onafhankelijk schrijven. Op
7 november 1944 bood hij hulp aan
een bekende die een onderduikadres
nodig had. Dat werd hem fataal. Hij
werd gearresteerd en na een paar
dagen in een cel in het kasteel in
Woerden, op het politiebureau in
Gouda gevangengezet.
Op 27 november werd hij op de weg
tussen Gouda en Bodegraven door de
SD vermoord. Een dag later werd zijn
dode lichaam gevonden. Eduard (of
Eddie, zoals hij door zijn vrienden
elkkwartaal

werd genoemd) werd 33 jaar. Zijn
lichaam is bijgezet op het Nationaal
Ereveld in Loenen.
AMSTERDAM. Arjan Zwagerman is
per 1 maart gestart als ‘diaconaal
ondernemer’ voor de Maarten Lutherkerk. Hij heeft een aanstelling van 32
uur per week, deels voor directe diaconale activiteit en deels voor de
coördinatie van het praktisch beheer
en de acquisitie voor de verhuur. Hij
woont in de Augustanahof, een bijzondere plek van de Lutherse Diaconie
in Amsterdam West. De Augustana is
geen officiële kerk meer, maar toch
meer kerk dan ooit. Zwagerman gaat
nieuwe manieren zoeken om het
gebouw duurzaam te behouden. Als
diaconaal werker gaat hij activiteiten
voor de buurt en geïnteresseerden
opzetten en continueren. Een luthers
geluid, present in de buurt en stad.
Een prachtige kerk die een mooie
diverse bestemming gaat krijgen.
Waar de kerkgang misschien afneemt
is de kerk nog altijd levend!

Den Haag (foto: Jeroen de Haan)
DEN HAAG. Vanaf half mei gaat de
aannemer aan de slag met het vervangen van de vloerverwarming in
de kerkzaal. Dat betekent eerst inpakken
van orgel en banken die niet uit de
zaal kunnen, aansluitend de vloertegels
weghalen en daarna de nieuwe vloerverwarming aanleggen. Een heel
project waar de volle zomerperiode
voor gebruikt gaat worden. Begin
september moet alles weer gebruiksklaar zijn. Afhankelijk van de coronajuni 2020

maatregelen die dan gelden, worden
dan weer diensten gevierd met warme
voeten. Organist Sander van den
Houten klom dus op het orgel met de
stofzuiger in zijn hand. Jeroen de Haan
maakte er mooie plaatjes bij. Koning
David en de engelen zijn weer schoon
en kunnen straks worden ingepakt.
Eens kijken hoe ze erbij staan als de
vloer klaar is.

Utrecht
UTRECHT. De nieuwe dominee Hetty
Brederoo heeft intrede gedaan. In de
kerkzaal werd een grote kring gevormd
om brood en wijn met elkaar te delen.
Omdat de tekenen van het coronavirus
zich aankondigden, werd volstaan
met het dopen van de hostie (ouwel)
in de wijn. Het was er niet minder
indrukwekkend door en gaf een extra
dimensie aan het vieren van dit Heilig
Avondmaal, nog niet wetende dat daar
voorlopig een einde aan zou komen.
De dienst werd afgesloten met lied 536:
Alles wat over ons geschreven is, gaat
Gij volbrengen in de veertig dagen; de
tien geboden en de veertig slagen, dit
hele leven dat geen leven is. Na de
zegen van de nieuwe predikant volgde
een passend orgelspel en werden
gemeenteleden in de gelegenheid
gesteld om Hetty, haar man en vier
kinderen te feliciteren met haar intrede.
Karin Timmerman en
Femke Akerboom-Beekman

Tips of andere leuke berichten
liefst met foto of illustratie?
Stuur ze naar de redactie van
elkkwartaal:
redactie.elkkwartaal@gmail.com.
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Nieuw in de redactie
later gemeentepredikant te worden
maar in elk geval nu te genieten van
het studeren, en met meer diepgang
te schrijven.
Mijn kennismaking met de lutherse
wereld is nog best pril, een snuffel
stage in 2018 bij ELG ‘t Gooi was
het begin. Ik hoop daardoor met een
relatief open blik rond te kijken wat
er op dit stukje van het christelijke erf
groeit en bloeit, en daarvan verslag
te doen. Ik hoop daarmee alle lezers
te inspireren.

Femke Akerboom-Beekman

Karin Timmerman
Toen ik de oproep zag om mee te
werken aan de rubriek Kriskraskort
dacht ik: dat is wat voor mij.
Nieuwsgierig ben ik meestal wel, en
ik vind het mooi om te ontdekken
wat er waar in het land allemaal
‘gedaan’ en ‘gedacht’ wordt.
Ik ben getrouwd, heb twee kinderen
(6 en 9) en woon in Hilversum. Ik
werk tijdelijk als kerkelijk werker in
de lutherse gemeente in Woerden.
En ik freelance hier en daar als
redacteur. Ook ben ik bezig met een
premaster op de PthU om misschien

Verder ben ik moeder van een zoon
van 2. Ik heb jaren in Nijmegen
gewoond, waar ik ook Duitse taal- en
letterkunde heb gestudeerd. Daarna
bracht de liefde mij terug naar mijn
geboortegrond (bijna letterlijk):
Amsterdam Bos en Lommer. Naar de
kerk ging ik in Haarlem, waar ik als
baby was gedoopt. Inmiddels woon
ik iets meer dan een jaar in Ede. Daar
zing ik, wanneer er geen coronacrisis
is, in de cantorij en behoor ook tot
de lectorengroep. Ik mag de oostelijke
kant van ons land in de gaten houden
voor de rubriek Kriskraskort, zin in!

Echt nieuw ben ik niet, meer terug
van weggeweest. Ik heb wel eens wat
stukken geschreven over homo
seksualiteit en de kerk, en over het
Jodendom en Luther. Sommigen
kennen mij wellicht nog. Misschien
niet meer van de elkkwartaal-redactie,
maar van langer geleden van de MIR,
de jeugdraad/Welja of nog van de
synode. Ken je me niet, dan ken je
mijn moeder vast.
Mijn naam is Femke AkerboomBeekman, ik ben vertaalster, museumen educatie adviseur, onderzoekster,
gids en educator. Mijn specialisatie
is geschiedenis van de 20e eeuw
en dan voornamelijk de Tweede
Wereldoorlog, maar ik ben zeer breed
geïnteresseerd en hou van schrijven.

Luthers én jong

D

e bezorgdheid om het afnemend aantal (actief) betrokken
jongeren binnen de Protestantse Kerk is actueel en algemeen,
niet per se luthers. Toch is in de,
relatief kleine, lutherse gemeenschap
sprake van activiteit en inzet door en
met jongeren. Zowel landelijk als
internationaal.

Young Reformers
Het Global Young Reformers Network
is een wereldwijd netwerk door en voor
lutherse jongeren. Ontstaan uit de
LWF-strategie dat jongeren een plaats
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en stem hebben in alle aspecten van
het kerk- en gemeenschapsleven, met
inbegrip van besluitvorming en leiderschap. Jeugdparticipatie en jeugdleiderschap zijn prioriteiten die aandacht
en inzet vereisen op alle niveaus van
kerk- en gemeenschapsleven. Uit
ruim 120 lutherse kerkgenootschappen
nemen 284 afgevaardigde jongeren
deel aan het programma van de
Lutherse Wereldfederatie; het aandeel
jongeren binnen de LWF is vastgesteld
op 20%, met daarnaast 40% vrouwen
en 40% mannen. Dat percentage geldt
ook voor de komende verkiezing van
juni 2020

de nieuwe evangelisch-lutherse synode,
zo is het streven.
In Nederland is Pauline Storch actief
betrokken bij het Global Network.
Met een regelmatige bijdrage in
elkkwartaal zal Pauline informatie
inbrengen over de activiteiten van
het Global Young Reformers Network.

Landelijk
Soms wat ondergesneeuwd, maar
veel en blijvend zijn de activiteiten
van Jong Protestant (JOP), de Commissie Weekenden (CoWe) en Stichting
Vakantiekampen (SVK). De populaire
elkkwartaal

Uit de synode
De vorige elkkwartaal kwam uit op
de drempel van het ingaan van de
coronamaatregelen. Ik heb het blad er
nog eens op nageslagen, geen woord
over corona. Hoe anders ziet onze
wereld er nu uit: die van onszelf, als
individu, als lid van een (kerkelijke)
gemeenschap … ‘No man is an Island’
is een veelgebruikte quote uit het werk
van John Donne – het benadrukt voor
mij dat we leven in relatie met de
ander, en met de Ander. Dat wordt nu
erg bemoeilijkt en hoewel de digitale
middelen ook weer nieuwe mogelijkheden creëren is het voor veel van
ons behelpen, en afzien.
De synodale commissie vergadert
ook alleen via video. De generale
synode is afgelast omdat het gesprek
in één fysieke ruimte als onontbeerlijk
wordt geacht. De vergadering van de
lutherse synode is uitgesteld van
16 mei naar 4 juli – in de stille hoop
dat we dan in Doorn wel bij elkaar
kunnen komen.

Afscheid van het kerkgebouw
in Hilversum
Toen kerkelijke vieringen nog net
mogelijk waren, op 1 maart, was ik

als voorzitter van de synode aanwezig
bij de dienst in de lutherse kerk in
Hilversum; een van de twee kerk
gebouwen in de ELG Het Gooi.
Ds. Willy Metzger en ds. Robert de Vos
leidden de dienst, met als thema ‘Waar
woont God?’ Een indringende vraag
voor een gemeente die op het punt
staat een kerkgebouw op te geven, waar
zoveel is gevierd maar ook getreurd.
Dat werd nog eens zichtbaar toen na de
preek de gemeenteleden die gedoopt of
getrouwd werden in deze kerk, of er
belijdenis hadden gedaan, naar voren
werden gevraagd. Dat ‘God daar woont
waar je hem binnenlaat’ (rabbi van
Kotzk) geeft lucht, maar de rol van een
gebouw waarin we ontmoeten, nietmoeten, is niet onbelangrijk. Het was
mooi om te zien hoe vindingrijk de
gemeente een ‘orde van dienst’ had
gevonden voor deze dag, waarbij de
liturgische voorwerpen in processie naar
het kerkgebouw in Bussum werden
vervoerd. De jongeren in de gemeente
hadden ook een zichtbare rol in deze
orde. We wensen de gemeente Het Gooi
Gods kracht in het samen verder gaan,
in een periode waar fysieke nabijheid
niet zonder meer mogelijk is.

Nieuwe verkiezingen
Het is nog een heel eind weg, januari
2021. Dan zijn de verkiezingen voor
een nieuwe synode die in mei 2021
zal aantreden. De synodale commissie
is met de voorbereidingen begonnen;
het bekendmaken van de hele procedure en alles wat daarbij hoort, is een
eerste stap. Vóór 1 juni zijn de kerkenraden op de hoogte gesteld van de
komende verkiezingen – met speciale
aandacht voor die gemeenten waar
een evangelisch-lutherse gemeente
mee gefuseerd is, recent of in het
verleden. De rest van de procedure is
voor deze plek te omvangrijk om te
beschrijven, maar is te raadplegen via
de website van de Protestantse Kerk.
Ook in het volgende nummer van
elkkwartaal wordt hieraan ruim aandacht besteed. Meer informatie via
els@protestantsekerk.nl.

Erik Fledderus,
voorzitter evangelischlutherse synode

vakantiekampen stimuleren en dragen
bij aan de verbondenheid met de
lutherse kerk. Om jongeren meer bij
het kerkelijk leven te betrekken op
basis van gelijkwaardigheid wordt ook
een appèl op de gemeenten gedaan.
Omdat alle activiteiten voor jongeren,
waaronder kampen, bezinnings
momenten en bijeenkomsten, sinds
de corona-uitbraak zijn geannuleerd
zal de inbreng van Pauline Storch
hierover in het najaar volgen.
Alma Evenhuis i.s.m. Joren Reichel
elkkwartaal

juni 2020

27

Kinder- en Jeugdopvang in Kretinga
een project van de lutherse kerk van Litouwen

De lutherse gemeente in het stadje Kretinga, niet ver van de Oostzeekust, heeft
een stuk grond weten te bemachtigen, midden in de stad. Tegen een betaalbare
prijs, met steun van de Diaconie van Litouwen. De aankoop werd ook mogelijk
gemaakt door een eerdere Bundesgabe in 2005 van de Martin Luther Bund (MLB).
Op de nieuwe plek in Kretinga krijgt
het diaconale werk van de kerk straks
verder gestalte. Nu al is daar in een
van de gerenoveerde gebouwen het
diaconaal bureau gehuisvest. In een
keramiekwerkplaats wordt diaconaal
jongerenwerk geboden en boven in
datzelfde gebouw wordt gewerkt aan
overnachtingsmogelijkheden, met
hulp van de MLB en Duitse lidkerken
van de LWF. In een nog niet gerenoveerd pand op hetzelfde perceel wil de
lutherse kerk van Litouwen een open
‘Kinder- en Jeugdopvangplaats’ realiseren, specifiek gericht op kinderen en
jongeren uit sociaal minder sterke
families.

Kosten
Het totale project zal circa € 180.000
kosten, waarvan € 100.000 wordt
ingebracht uit EU-subsidie. Voor de
resterende € 80.000 brengt de

lutherse diaconie van Litouwen zelf
€ 10.000 in. De praktische en
lopende zaken van het project, eenmaal ondergebracht in het gebouw,
kunnen daarna uit subsidies van
overheid en stad worden bekostigd.

Bundesgabe een deel van de openstaande kosten te financieren met €
40.000. De hoop is dit bedrag bijeen
te brengen via de Bundesgabe uit
bijdragen van lidorganisaties van de
Martin Luther Bund.
Graag bevelen we dit bij u aan ter
ondersteuning van het project.
U kunt bijdragen via de collecte van
uw lutherse gemeente; rond Hervormingsdag is dit doel in het collecterooster opgenomen. Nog meer welkom is uw persoonlijke bijdrage op:
NL25 INGB 0002650968 t.n.v. Luther
Stichting Woudrichem

Het sociaal-diaconale werk en het
kerkelijk kinder- en jeugdwerk is een
bijzondere schat van de lutherse kerk
in Litouwen. Om de kerk te helpen dit
belangrijke werk op te starten streeft
de Martin Luther Bund ernaar via de

Hartelijk dank voor uw gift.
Perla Akerboom-Roelofs (vz)
BUNDESGABE 2020 van de Martin
luther Bund (MLB)
Aanbevolen door de Luther Stichting

Appelboom geplant
In de voortuin van de, tot hof
verbouwde, Augustanakerk (2017) in
Amsterdam is een appelboompje
geplant met een bijbehorend bordje,
en onthuld door pastor André van
der Stoel.
Dit appelboompje vormt een duo met
boompje 476 van de ‘Luthergarten’ in
Wittenberg. Het is een mooi symbool
om dit juist nu te doen, in tijden van
onzekerheid en verwarring over de
toekomst. Als teken van hoop en
vertrouwen.
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(Foto’s: Arjan Zwagerman)
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