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Kunstschatten uit Weesp
Terugblik met Erik Kampes
Kerkelijke samenwerking in de Elzas
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Inhoud

voor u ligt weer een verse Elk-
kwartaal, dat had u met het 
openen van de wikkel al begre-

pen. Erin dit keer veel interviews met 
lutheranen. Mevrouw Kok-Meulen-
broek bijvoorbeeld. Ze heeft afscheid 
genomen van de Stichting Protes-
tants Kerkelijk Kunstbezit, maar zal 
niet stil zitten. De drang om te maken 
is te groot. U leest van het afscheid 
van Erik Kampes in ’s-Hertogen-
bosch van zijn dienstencentrum. Zijn 
afscheid betekent niet dat we niets 
meer van hem zullen horen. Hij gaat 
zich vestigen in Frankrijk, wil daar 
weekeinden organiseren en gaat aan 
de slag met zijn memoires. Bezige 
bijen die lutheranen.

Zo vindt u in dit nummer ook een 
(foto) verslag van de LOVE-dag. De 
moderne opvolger van de traditionele 
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elkkwartaal verschijnt vier keer per 
jaar en wordt gratis toegezonden aan 
degenen, die ingeschreven staan in het 
register van evangelisch-lutherse leden 
in de Protestantse Kerk in Nederland. 
Overname van artikelen is toegestaan, 
mits vermeld wordt uit welk nummer 
van elkkwartaal deze afkomstig zijn.
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Afbeelding voorpagina
Ontwerp van een raam in de Lutherse 
Kerk in Arnhem, dat deel uitmaakt van 
een drieluik Kerst, Pasen en Pinksteren, 
ontworpen en gemaakt door Dirkje Kok-
Meulenbroek (zie ook pagina 10-11).

Nieuwe verpakking 
In navolging van vele periodieken wordt Elkkwartaal met ingang van dit 
nummer verzonden in een kostenbesparende folie-verpakking. Het folie is 
volledig afbreekbaar en niet schadelijker voor het milieu dan een bedrukte 
papieren wikkel of envelop.

De redactie 

jaarlijkse Generale Kerkelijke Verga-
dering (GKV). Na de start van de Pro-
testantse Kerk in Nederland blijft het 
belangrijk om lutherse gemeenten te 
voeden met de lutherse traditie en die 
traditie ook in beweging te houden. 
Geïnspireerd op de thema’s van de 
lutherse synode ‘verdieping, vernieu-
wing en vitalisering’ is een nieuwe 
jaarlijkse dag in het leven geroepen. 
De LOVE-dag staat voor Leren-Ont-
moeten-Vieren-Enthousiasmeren. Op 
18 maart troffen lutheranen elkaar in 
Amsterdam om over ‘Hoe overleven 
we de vrijheid’ te praten.

Rest mij u namens de redactie een 
goed Paasfeest toe te wensen in de 
hoop dat onze streken er tegen die 
tijd zonovergoten bij liggen.

Praxedis Bouwman
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l heel oud is de angst voor wat onrein is. Wat als 
onrein wordt aangezien. Want er zit iets dubbels 
in. De menstruatie van de vrouw is iets wat men 

niet goed kon plaatsen. Men was bang voor de macht, 
die daarvan uitgaat. Het heil van de tempel, van het volk 
zou in gevaar kunnen zijn. Alles wat een mens vreemd 
en onbekend is, zorgt voor angst. En dat geldt dus in dit 
geval tussen mannen en vrouwen. Het is voor de man 
vreemd, wat er gebeurt in de dagen van de menstruatie. 
De vrouwelijke kracht, de mogelijkheid om leven door te 
geven, is een bedreiging voor de mannen. Niet voor niets 
worden er regels voor die tijd opgesteld. Deze onbekende 
macht moet worden gecontroleerd en zo mogelijk beperkt. 
En dat lukt uiteindelijk heel goed. Zelfs zo goed, dat op 
gegeven moment vrouwelijkheid en onreinheid bij elkaar 
worden gedacht. En dat gaat zelfs zo ver, dat alle schoon-
maakwerk als vrouwelijke taak wordt gezien.

In ons geloof zijn wij blij, veel dingen te hebben over-
wonnen. Wij hebben geen natuurreligie. Voelen en aan-
raken spelen nauwelijks een rol in onze bijeenkomsten. 
Schriftlezing en uitleg voeren de boventoon. Emoties 
kunnen wij goed kanaliseren in muziek en beeld. Maar 
wij gaan daarmee diepe menselijke behoeften uit de weg. 
De verschillende ritmes van het leven maken plaats voor 
de overtuiging, dat altijd alles kan en moet kunnen.

De bloedvloeiende vrouw doet iets wat zij niet mag. Al-
lereerst beweegt zij zich op een plek waar zij niet mag 
zijn, vanwege haar onreinheid. In de menigte zijn aanra-
kingen onvermijdbaar. Om het anderen mogelijk te maken 
zich vrij te bewegen, mag zij er niet zijn. En dat zij er is, 
dat is een eerste stap in haar genezing. Haar leven is meer 
dan zelfbeperking en rekening houden met anderen. Zij 

Paasmeditatie

Opstanding - een vrouw 
keert terug in het leven

is er zelf ook nog. Haar levensgeschiedenis bestaat uit een 
lange keten van teleurstellingen in de geneeskunde. Dat 
heeft haar arm gemaakt, maar de strijd tegen haar lijden 
zet zij voort. Zo toont zij zich zwak en sterk tegelijk. In 
haar uitputting is zij een moedige en actieve vrouw. En zij 
staat in het centrum van de tekst. Je moet haar zien als 
een sociaal volledig buitengesloten vrouw die haar verlan-
gen naar contact en haar religiositeit niet mag leven. En 
daartegen verzet zij zich nu. Zij gelooft niet in een nega-
tieve spiraal. Dat haar lot anderen meetrekt naar beneden. 
En vooral gelooft zij niet, dat het goddelijke besmet kan 
worden door haar ellende. Maar omgekeerd: zij vertrouwt 
op de helende kracht van de nabijheid van God. Stiekem 
raakt zij het gewaad van Jezus aan. Vol diep verlangen 
naar genezing en naar contact. Naar echte aanraking. En 
zowel zij als Jezus voelen in hun lichaam wat er gebeurt. 
Kracht wordt gedeeld. De kracht van de vrouw wordt seri-
eus genomen. De kracht van Jezus vloeit over op de vrouw 
– de kracht van de vrouw en de kracht van God komen, 
nemen dezelfde vorm aan. De helende kracht heeft een 
lichamelijke dimensie.

De vrouw is genezen. Niemand heeft iets gemerkt. De 
vrouw zou in de menigte kunnen verdwijnen, maar we 
zijn er nog niet. De vrouw moet nog van haar schaamte 
worden bevrijd. Jezus versterkt de genezing van de vrouw, 
door haar te bevestigen in haar eigen handelen. Zij heeft 
zelf het initiatief genomen. Haar eigen activiteit heeft haar 
gered, haar geloof. Een kracht die in mij is, en waarvan ik 
gebruik kan maken, wanneer dat nodig is.
Als nieuw geboren staat de vrouw op om weer in het leven 
te stappen.  

Detlef Bohlken

A
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Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan 
bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele 
vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 
Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze 
dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en 
merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan 
bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn 
kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u:“Wie 
heeft mij aangeraakt?”’ Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden 
en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde 
hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’
(Marcus 5:24-34)
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rik heeft een lange kerkelijke 
loopbaan, eerst ‘intern’ luthers, 
later in het Samen op Weg/

PKN-circuit. Het begon allemaal op 
1 april 1973 toen hij in Haarlem door 
dominee Hoevers werd bevestigd tot 
kerkenraadslid. Al snel volgden be-
stuurstaken binnen de Nederlandse 
Lutherse Jeugd Bond tot het jubileum 
in 1980, de Commissie Gemeentetoe-
rusting, lutherse synode en allerlei 
‘SoW-clubjes’. In 1985 besloot de 
lutherse synode ‘in te stappen’ bij het 
Samen op Weg-proces. Van 1992 tot 
1997 was Erik de lutherse SoW-con-
sulent, die met een synodale opdracht 
om de plaatselijke gemeenten voor te 
lichten en te adviseren, het hele land 
doorreisde. Dat dit gepaard ging met 
veel gevoeligheden zal niemand ver-
bazen. Een aantal lutherse gemeen-
ten heeft hij op weg mogen helpen 
naar een bredere samenwerking met 
de plaatselijke partnerkerken, maar 
niet overal viel zijn komst in goede 
aarde. Hij is zelfs uitgemaakt voor 
de ‘liquidator van de lutherse kerk’. 

Afscheid hoofd zuidelijk dienstencentrum

Erik Kampes: 
‘Laat zien wie je bent’
Vorig jaar kwam de Protestantse Kerk in het nieuws 

met een poster, die een prijsvraag had gewonnen. 

‘Al onze vestigingen elke zondag open’ stond er op.

‘Niet alleen op zondag open’ was de titel van de 

nieuwjaarsbijeenkomst van Protestants Dienstencen-

trum (PDC) Noordbrabant/Limburg. Tijdens deze con-

ferentie in de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch nam 

Erik Kampes afscheid als hoofd van ‘zijn’ PDC.

Toch stond voor Erik als een paal 
boven water dat dit de weg was die 
een steeds kleiner wordende en steeds 
meer vergrijzende lutherse kerk te 
gaan had. De kerk had een gebrek 
aan kader, mensen zaten veel te 
lang in besturen en er was een frisse 
wind nodig. Zonder een plekje in de 
verenigde kerk zou de lutherse kerk 
spartelend haar ondergang tegemoet 
zijn gegaan, volgens Erik.

Vanaf 1997 heeft hij als interim-
hoofd de provinciale dienstencentra 
(PDC’s) in Friesland en Overijssel/
Flevoland van de grond helpen krij-
gen. Van medio 2000 tot 1 maart 
2006 was hij hoofd van PDC Noord-
brabant/Limburg. Een goed team van 
enthousiaste mensen met wie het fijn 
werken was, hoewel er door de jaren 
heen ook veel onrust was door de 
voortdurende ontwikkelingen binnen 
de dienstenorganisatie. Iedere week 
vergaderde Erik in het landelijke 
dienstencentrum in Utrecht met het 
managementteam en was het niet 

altijd eenvoudig om het noodzake-
lijke loyaliteitsgevoel te bewaren. De 
dubbelstructuur - ambtelijke organen 
enerzijds, dienstenorganisatie ander-
zijds - vergemakkelijkte het werken 
niet. 
                         
Positie van de predikant
Intussen vindt Erik het de hoogste 
tijd voor een bezinning op de ambts-
visie en de positie van de predikan-
ten. De kerkorde is hervormd inge-
kleurd, maar de uitvoering ervan gaat 
steeds meer de gereformeerde kant 
uit. In de laatste versies van beleids-
rapporten wordt de verantwoordelijk-
heid weer bij de plaatselijke gemeente 
neergelegd. Deze verschuiving van 
het hervormde provinciale en lan-
delijke kerkgevoel naar het gerefor-
meerde plaatselijke kerkgevoel, kan 
ernstige consequenties hebben als het 
gaat om het overeind houden van 
de solidariteitsgedachte en de predi-
kantsplaats die in het geding komt. 
Was dit de boodschap aan ‘de Kerk’ 
die Erik met het conferentiethema 
wilde meegeven aan de achterblij-
vers? Min of meer, zeker waar het 
zijn eigen PDC betreft. De winnende 
slogan (‘Al onze vestigingen elke 
zondag open’) is beperkt en wint aan 
zeggingskracht als je het omdraait: 
‘Niet alleen op zondag open!’. De 
lofprijzing moet elke zondag, maar 
nog meer in het leven van alle dag 
klinken en wordt tot uitdrukking 
gebracht in het doen van barmhartig-
heid en gerechtigheid. 
Diaconaat is de eenheid van woor-
den en handelen, zoals één van de 
sprekers, Lutzen Miedema, dat krach-
tig samenvatte. Voor de collega’s 
in het PDC in Eindhoven is dat een 
kerntaak, zij stellen vragen bij de 
kwaliteit van het missionair elan in 
de PKN, bij de inhoud en vorm van 
geloven en zoeken naar antwoorden. 

E



Afscheid hoofd zuidelijk dienstencentrum

Is diaconaat dan hetzelfde als missio-
nair bezig zijn? Nee, het laatste heeft 
de bedoeling van een opdracht, het 
eerste zou een kenmerk moeten zijn, 
namelijk barmhartigheid en gerech-
tigheid doen. Om present te zijn in de 
samenleving ondersteunt het PDC de 
plaatselijke gemeenten met toerus-
ting en trainingen, met fondsen waar 
een beroep op gedaan kan worden, 
met hulp bij het opzetten van bij-
voorbeeld een inloophuis en andere 
hulpvragen.

Beheer van 
kerkgebouwen
Een tweede speerpunt van het zui-
delijke PDC is het bieden van onder-
steuning aan plaatselijke gemeenten 
bij het beheer van hun kerkgebou-
wen. Een kerkgebouw bestaat uit 
dode stenen, luidt een veel gehoorde 
uitdrukking binnen de PKN. De leden 
van een geloofsgemeenschap zijn dan 
de levende stenen. Maar hoe zit het 
met de missionaire en symbolische 
waarde van een kerkgebouw? En is 
het waar dat er voor de eredienst 
geen specifiek gewijde ruimte nodig 
is, zoals sommigen beweren. Kees 
Doevendans, de eerste gastspreker en 
voorzitter van de Werkgroep Kerk-
bouw, stelde dat kerkbouw te weinig 
prioriteit heeft in de PKN. De afde-
ling Kerkbeheer van het PDC Eind-
hoven heeft overigens een prachtige 
brochure uitgegeven, met tal van 

voorbeelden van de 
zeggingskracht die van 
kerkelijke gebouwen 
uitgaat en kan blijven 
uitgaan, ook als een 
gemeente haar kerkge-
bouw moet afstoten en 
naar een verantwoorde 
herbestemming moet 
zoeken. Het gaat niet 
alleen om behoud van 
monumentale gebou-
wen, maar ook om 
nieuwe gebouwen die 
bijzonder zijn in de 
architectuur of als her-
inneringsplaats.

Imago
Het derde aandachts-
punt van deze middag 
was: het imago van de 
kerk. Kees Posthumus 

hield hier een levendig verhaal over. 
Ook Erik Kampes meent dat er veel te 
verbeteren valt. ‘Be good and tell it!’ 
De kerken doen het goed, er zijn veel 
enthousiaste mensen die zich met 
hart en ziel inzetten, maar ze zijn 
niet goed in het doorvertellen aan 
anderen hoe leuk het is in de kerk. 
Hang de vlag uit, plaats een vitrine 
aan de buitenkant, laat zien wie je 
bent. Het ontbreekt op vele fronten 
aan een goede public relations.

Alle veranderingen die op stapel 
staan, zal Erik niet meer van binnen-
uit meemaken, maar van een afstand. 
Samen met zijn levenspartner Steven 
heeft hij plannen om binnen afzien-
bare tijd naar Frankrijk te vertrek-
ken. Ze zijn op zoek naar een huis 
dat meer is dan ‘een schapenschuur 
met vier muren’, met wat land erom 
heen, maar ook weer niet de zeven-
tien hectaren waarvan negen hectare 
pruimenboomgaard die ze onlangs 
kregen aangeboden. Niet het roer 
om met leven van de opbrengst van 
pruimenjam en pruimenjenever, maar 
met van tijd tot tijd wat ‘kleinkunst- 
en coachingprojectjes’ en een gîte om 
studenten en andere gasten onder te 
brengen.

Treedt naar buiten!
Voordat het zover is, heeft Erik vast 
en zeker nog wat aanbevelingen voor 
de lutheranen in de PKN. Zeker, zet u 
schrap…      

Na het binnenhalen van alle moge-
lijkheden die de nieuwe kerkorde de 
lutheranen biedt, is het nu jammer 
te constateren dat deze onvoldoende 
worden benut. De lutheranen moe-
ten zich beter profileren. Waar sta je 
voor, draag dit uit, overal, landelijk, 
regionaal, plaatselijk! Sluit je niet op, 
keer niet naar binnen, maar treedt 
naar buiten! Lutheranen mogen er op 
aangesproken worden dat hun uit-
zonderingspositie de eenheid dient en 
niet in de weg staat! 
Geef duidelijk door waarom je lid 
bent van de Lutherse Wereld Fede-
ratie, ook plaatselijk, wat betekent 
de communio-gedachte voor je, het 
deel uitmaken van een wereldwijde 
gemeenschap?                             
Ten aanzien van de ontwikkelingen 
in de opleidingen vraagt hij zich be-
zorgd af wat er ‘luthers’ overeind zal 
blijven. Synode, pas op uw zaak! Een 
‘Commissie Toekomst’ zou moeten 
anticiperen op de evaluatie van de 
kerkorde, die nu voor 1 januari 2009 
is vastgesteld, maar naar het zich laat 
aanzien naar voren gehaald wordt.

Doe maar gewoon…    
Vooruitlopend op zijn op schrift 
te stellen memoires, waarmee Erik 
terug zal blikken op zijn kerkelijke 
loopbaan, moet hem nog wat van het 
hart. Op de Engelse managementtaal 
binnen de dienstenorganisatie heeft 
Erik het niet. ‘Spreken ze alleen En-
gels in Utrecht?’, vroeg laatst iemand 
aan hem. Natuurlijk gaat de PKN 
over landsgrenzen heen, maar ze is 
er in de eerste plaats voor de ‘gewone 
Nederlandse kerkleden’, waarvan de 
meesten denken: ‘doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg…’                 
En nu hij toch bezig is: ‘Al onze ves-
tigingen elke zondag open’ - behalve 
de kapel in het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum! Jammer dat de 
mooiste ruimte in het huis niet die 
aantrekkingskracht krijgt die het 
verdient… We hopen dat we bij het 
verschijnen van de eerste druk van 
Eriks boek kunnen constateren dat 
het allemaal toch nog goed is geko-
men met de PKN… 

Coby Aartsen-Kraaypoel

Erik Kampes bij zijn afscheid
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e Lutherse Wereldfederatie is 
een globale gemeenschap van 
christelijke kerken met 140 

lidkerken in 78 landen van de wereld. 
Er is een ‘dienstencentrum’ in Genève 
in Zwitserland, waar medewerkers 

Vrouwen in verschillende 
samenlevingen
Een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de 

Lutherse Wereldfederatie (LWF) is het gestalte geven 

aan een rechtvaardige gemeenschap (communio) van 

vrouwen en mannen. Met het oog daarop kwamen van 

23-27 november de regiocoördinatoren van de LWF-

afdeling Vrouwen in Kerk en Samenleving bijeen in 

Chennai, India. 

kader van het Decennium van 
de Wereldraad van Kerken tegen 
geweld. Het document is in Ne-
derlands vertaald en in november 
2005 aan de generale synode van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
aangeboden. Er wordt gewerkt aan 
de uitgave van een brochure voor 
de gemeenten.

•  Trainingsprogramma’s voor vrou-
wen in besturen en leidinggevende 
functies. In 2005 werd voor het 
eerst een conferentie voor vrouwe-
lijke bisschoppen en presidenten in 
Genève georganiseerd, welke een 
vervolg zal krijgen in de komende 
jaren.

•  AIDS preventie en hulpprojecten 
wereldwijd. 

Contactvrouwen
Sinds 1995 werkt WICAS met twaalf 
regiocoördinatoren in verschillende 
werelddelen. Zij onderhouden door 
telefonisch of schriftelijk contact en 
het afleggen van bezoeken een net-
werk van contactvrouwen in diverse 
lidkerken. De ervaringen, die ze daar-
bij opdoen delen ze binnen het WI-
CAS-netwerk van regiocoördinatoren. 
In Nederland staat mevrouw Marieke 
Aartsen in nauw contact met het 
Landelijk Luthers Vrouwenoverleg en 
de synodale commissie contactvrouw. 
Regiocoördinatoren worden op vrij-
willige basis voor een maximum van 
zes jaar door hun regio’s gekozen. 
Daarna wordt een coördinator uit een 
andere lidkerk door het netwerk van 
contactvrouwen in diverse regio’s 
gekozen. Sinds januari 2004 vervul 
ik naast mijn parttime predikant-
schap in de lutherse regiogemeente 
Flevoland de taak van regiocoördi-
nator voor West-Europa en ik ben 
dankbaar, dat de gemeente begrip 
opbrengt voor het reizen, dat een 
dergelijke taak met zich mee brengt. 
Ik vind het bemoedigend in de vele 
ontmoetingen te ervaren, dat steeds 

D

Afrikaanse vrouwen bij morgen-
opening rondom het probleem van 
aids. (foto: Cornelia Hübner)

uit verschillende lidkerken werken. 
De afdeling Women in Church and 
Society (WICAS) van de LWF, in 1972 
ingesteld als een vrouwenbureau met 
een vast aangestelde functionaris in 
Genève, heeft een belangrijke taak 
bij ‘het gestalte geven aan een recht-
vaardige gemeenschap van vrouwen 
en mannen’. Sinds 1972 werden veel 
vrouwen door WICAS voor leiding-
gevende functies en als vrouwelijke 
theologe opgeleid. WICAS stimuleert 
gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen in theologie en samenleving 
wereldwijd door trainingsprogram-
ma’s en internationale uitwisseling in 
een groot netwerk en werkt met een 
vast aangestelde functionaris, die een 
aantal jaren het  wereldwijde netwerk 
coördineert. Op dit moment vervult 
mevrouw Priscilla Singh uit Chen-
nai in Zuid India deze taak. Op 8 en 
9 april 2006 bezocht zij Nederland 
vanwege het vijftigjarig jubileum van 
de Lutherse Vrouwenbond, en bracht 
ze tevens een bezoek aan de generale 
synode en het genderberaad.

Beleid
Aandachtsgebieden van WICAS zijn 
op dit moment: 
• Vrouwenordinatie wereldwijd;
•  Publicatie en vertaling van het 

LWF-document  ‘Geen geweld te-
gen vrouwen en kinderen’ in het 
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meer vrouwen in diverse kerken in 
West Europa nu actief leidinggevende 
functies en als predikanten aan het 
werk zijn. Ook zijn er veel interes-
sante liturgische publicaties waarin 
inclusieve taal wordt gebruikt. In 
Duitsland wordt gewerkt aan een 
bijbelvertaling in inclusieve taal (Bi-
bel in gerechter Sprache), waarbij de 
lezer wordt uitgenodigd voor ‘Heer’ 
verschillende vertalingen te gebrui-
ken, die boven aan de bladzijde wor-
den aangegeven.
Aan de andere kant heeft de reor-
ganisatie bijvoorbeeld in veel grote 
Duitse Landeskirchen veel energie 
gekost, is op vrouwenbureaus bezui-
nigd en zijn veel vrouwen niet meer 
gemotiveerd om binnen de kerkelijke 
structuren te werken. In West-Europa 
lijkt het accent van de vraag naar 
gelijkstelling van vrouwen en man-
nen in de kerk te verschuiven naar 
persoonlijke spiritualiteit, helende 
rituelen, interreligieuze dialoog en 
naar een ‘familie en relatievriende-
lijke’ kerkelijke gemeenschap. 

Zorgen en hoop delen
Reizend, lerend en mijn weg zoekend 
in een zo grote wereldkerk, heeft de 
eerste ontmoeting met de twaalf re-
giocoördinatoren in november 2005 
uit Botswana, Canada, Chili, IJsland, 

India, Korea, Madagaskar, Maleisië, 
Peru, Siërra Leone en Slowakije in 
Chennai/India grote indruk gemaakt. 
Die ontmoeting vond plaats in de 
miljoenenstad Chennai temidden 
van confronterende armoede, bergen 
vuil in de straten en onophoudelijke 
moessonregens, die een jaar na de 
tsunami opnieuw voor angst zorgden 
en oude trauma’s deden herleven.  
Een week lang deelden vrouwen uit 
verschillende delen van de wereld 
zorgen en hoop. De zusters uit Afrika 
attendeerden ons op het probleem 
van AIDS, dat op het moment vooral 
vrouwen en kinderen treft en vroegen 
met nadruk om gebed wereldwijd.
De zusters uit Zuid-Amerika vroegen 
aandacht voor de uitwerking van 
globalisatie in hun landen en vertel-
den van de schrijnende armoede als 
gevolg van een schuldenlast, die door 
corrupte regeringen werd opgebouwd. 
In het bericht uit Azië stond de vrou-
wenhandel en toenemende privatise-
ring van water centraal. De berichten 
uit Europa concentreerden zich op 
multiculturele samenleving, secu-
larisatie, globalisering en huiselijk 
geweld. De gemeenschap in de dage-
lijkse vieringen en de gebeden van 
vrouwen uit verschillende wereldde-
len gaven ons hoop in verbondenheid 
onze opdracht in verschillende delen 
van de wereld te vervullen. 
De Noorse Dr. Kjell Nordstokke, 
directeur van de afdeling voor mis-

sie en ontwikkeling van de LWF in 
Genève, die een dag te gast was, 
benadrukte de noodzaak dat kerken 
vrouwen de ruimte geven en vor-
ming, niet zo zeer uit democratische 
of liberale redenen, maar om theo-
logische redenen. Een kerk waarin 
vrouwen geen gelijkwaardige plaats 
hebben op alle gebieden, is gebrekkig 
en niet volledig kerk.
Hij lichtte in een toespraak het 
nieuwe missiedocument ‘Missie in 
context’ van de LWF toe, waarin 
missie naar het voorbeeld van het 
verhaal van de Emmaüsgangers in 
Lucas 24 niet als ‘eenrichtingsver-
keer’, maar als ‘begeleiding van el-
kaar’ gezien wordt. Dit concept zag 
Noordstokke gerealiseerd in het werk 
van de regiocoördinatoren, die door 
ondersteuning en opvoeding anderen 
begeleiden.

Plannen voor de toekomst 
Er zijn plannen om in de toekomst 
meer interregionaal samen te werken 
met betrekking tot thema’s zoals ge-
weld, water en interculturele dialoog. 
De regiocoördinator Ruth Vince uit 
Canada bereid in samenwerking met 
de lutherse kerk in Noord-Amerika en 
een vertegenwoordigster uit Europa 
een consultatie voor over vrouwen-
handel. In Duitsland is door vrou-
wenorganisaties een campagne tegen 
gedwongen prostitutie van vrouwen, 
die uit Oost-Europa worden ingevlo-
gen tijdens het wereldkampioenschap 
voetbal gestart. 
Ook was er vraag naar trainingen 
voor vrouwen in bestuursfuncties en 
de wens om ervaringen met ‘helende 
liturgieën en rituelen’ te ontwikkelen 
en uit te wisselen. 
De ontmoeting met vrouwen uit Indi-
ase vrouwenorganisaties, aanwezig-
heid bij de start van een hulpactie 
voor slachtoffers van overstromingen 
in Chennai en het bezoek aan een Ta-
mil-sprekende lutherse gemeente op 
de eerste Advent maakten de week in 
Chennai tot een diepgaande ervaring 
van communio. 
De ontmoeting met zusters uit ver-
schillende delen van de wereld blij-
ven verhalen van tastbare hoop in 
het spoor van de Levende.

Cornelia Hübner

Voedseluitdeling in Chennai, India 
(foto: Cornelia Hübner)
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Johan Schendelaar droeg in de kerk al vroeg zijn 

steentje bij: bij de knapen-, jongelings- en mannen-

vereniging. De hartstocht voor de natuur, zijn betrok-

kenheid bij de lokale en landelijke lutherse kerk, èn 

zijn liefde voor geschiedenis, genealogie en archeolo-

gie zijn als even zoveel rode draden, die zijn leven zin 

en richting geven.

ohan Schendelaar is geboren 
(1918) en getogen in Den 
Helder, waar hij nog steeds 

woont. Na het basisonderwijs kwam 
hij op de Rijkshogereburgerschool. 
Zijn studie verliep vlekkeloos, maar 
doorstuderen was in die tijd niet 
weggelegd voor een arbeiderskind. 

Op de kansel
ls 17-jarige begon hij zijn loopbaan 
bij de gemeentesecretarie en wist zich 
door avondstudie beter te kwalifice-
ren. Ook volgde hij al vóór de oorlog 
een driejarige studie aan het semina-
rie, waardoor hij preekbevoegdheid 
kreeg. In 1941 trouwde hij met Corrie 
Smit en zij kregen twee kinderen. 
Den Helder werd in de loop van de 
oorlog zwaar gehavend. Hij beklom 
de kansel, aangezien de gemeente 
geen predikant had en iemand van 
buiten niet tot het ‘Sperrgebiet’ werd 
toegelaten. Wat heeft hij allemaal 
gedaan? Teveel om op te noemen! 
Hij was jeugdouderling en kerken-
raadslid; oprichter van de cantorij en 
van een lekenspelgroep. Toentertijd 
verzorgde men alles zelf, behalve de 
grime. Hij was voorzitter van zon-
dagsschool en jeugdkerk; leider van 
gespreksgroepen en catechese. Hij 
begeleidde begrafenissen, legde huis-

bezoeken af en beheerde het kerkelijk 
kaartsysteem! Voor dàt alles moest 
hij soms barre fietstochten onderne-
men.

Synodelid
Na de oorlog was Den Helder een 
spookstad: overal stonden huizen 
leeg, een deel was afgebroken, een 
deel gebombardeerd. Bouwmateriaal 
was niet aanwezig; alles was door de 
Duitsers geroofd. Op de secretarie had 
men de handen vol aan de opbouw 
van de stad en de aanleg van een 
totaal nieuwe marinehaven. Maar 
niet alleen het werk was druk, ook de 
lutherse kerk maakte een nieuwe fase 
door. Na de hereniging van de Her-
steld Evangelisch-Lutherse Kerk en 
de Evangelisch-Lutherse Kerk werd 
hij lid van de synode (1952-1974). 
‘Dat was niet zo lang, hoor!’, zegt hij 
zelf. Ook werd hij hoofdbestuurslid 
van de NLJB, stelde voor deze bond 
de liedbundel ‘Uit hart en mond’ sa-
men, en verzorgde jeugdkampen en 
jeugdweekends. In de zomer was hij 
geestelijk leider van ‘gastenweken’ op 
het luthers buitencentrum ‘Hoekelum’. 
Hij schreef graag en wilde anderen 
laten meedelen in al dat moois, dus 
ontstond het boek ‘Hoekelum, dat 
alde goet’. Hij werd redactielid van 

het ‘Luthers Weekblad’. Hij kijkt met 
veel plezier terug op de samenwer-
king met Coert Lindijer, die hem vaak 
belde met de vraag: “Heb jij nog 
wat?” En dan kwam er altijd wat!

Schrijver
Johan Schendelaar was en is een 
veelschrijver. Alles te beschrijven is 
ondoenlijk, maar een kleine greep 
is leuk. Op natuurhistorisch gebied 
zijn er artikelen of boeken van de 
‘Atlas van natuurgebieden’ via de 
‘Mossenfotografie’ tot aan de ‘Wie-
lewaalroep’. Op luthers/theologisch 
gebied vinden we in de oude doos 
van deze oud-redacteur ontelbare 
artikelen en boeken: zoals ‘Zwanen’ 
en ‘Zegels’. Gepubliceerd werd er 
in het luthers dagboek, dat in 1962 
de naam droeg: ‘het jaar der kerk’. 
Daarin stonden liturgische gegevens 
genoteerd voor zon- en feestdagen 
met daarbij zelfgetekende vignetten. 
‘Tja’, zegt Johan peinzend, terwijl hij 
naar zijn boekenkast loopt, ‘ik heb 
ook een heleboel niet gedaan! Mijn 
tekenleraar vond, dat ik in tekenen 
moest doorgaan. Eigenlijk zou er een 
nieuwe serie vignetten ontworpen 
moeten worden.’ Hij vertelt, dat hij 
blijvend gegrepen is door de lutherse 
liturgie: zo boeiend verwoord in 

J

Markante lutheranen: 

Johan Schendelaar
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Lang geleden, toen ELK nog maan-
delijks uitkwam en het nog lang niet 
zeker was dat er ooit een Protestantse 
Kerk in Nederland zou ontstaan, 
werd ik geïnterviewd door Jan Vos, 
de toenmalige hoofdredacteur, die 
ons veel te vroeg ontvallen is. We 
zaten op een mooie dag op een ter-
rasje naast het station in Arnhem en 
praatten wat heen en weer over het 
in gang gezette Samen op Weg-pro-
ces. In die tijd werd hoog ingezet. De 
kerkordelijke regelingen moesten zo 
principieel en gedetailleerd mogelijk. 
Lutheranen hadden natuurlijk wel 
een kerkorde, maar die kwam zelden 
uit de kast. Het was, op de prae-am-
bulaire artikelen (wat is de kerk in 
theologisch perspectief, één A5-je) na 
een voornamelijk praktische regeling, 
die geraadpleegd werd als het gezond 
verstand niet meteen een oplossing 
aandroeg. Of zoals de grote Mönnich 
dat eens beschreef: we leefden in een 
gemoedelijke staat van anarchie en 
daar waren we niet ongelukkig mee.

In Woerden hadden we een kerkelijk 
bureautje, één grote kamer naast de 
kerk, schaars bemenst, maar men was 
er altijd bereid om je aan te horen, 
mee te denken en oplossingen aan te 
dragen. Daarnaast was er natuurlijk 
een scala aan raden en commis-
sies, maar dat was vrijwilligerswerk. 
Natuurlijk werd er af en toe pressie 
uitgeoefend om vrijwilliger te worden 

Terrasje of werd er zelfs wel eens iemand met 
presidentieel gezag min of meer aan-
gewezen, maar het werkte. De men-
sen waren betrokken, iedereen kende 
iedereen en van ieders bekwaamhe-
den (het woord competenties was nog 
geen mode) werd gebruik gemaakt. 
Bijkomend voordeel: op deze manier 
bleef de kerkelijke organisatie te 
betalen. Dat was natuurlijk niet de 
manier waarop de nieuwe dienstenor-
ganisatie in elkaar zou steken. Alles 
werd met iedereen samengebracht 
op één enorme en dure locatie, een 
heel systeem van bureaus met een 
massa beroepskrachten, die boven-
dien ruime compensatie kregen voor 
eventuele langere reistijd. Daarnaast 
was er een kapel waar je je, volgens 
de bedenkers, een ruim gebruik van 
kon maken. Bidden is ook werken, 
ik hoor het de toenmalige algemeen 
directeur nog zeggen. Het zou alle-
maal wel geld kosten, maar dat kwam 
wel goed.

Waar zijn we uitgekomen? De dien-
stenorganisatie is al twee keer op de 
schop geweest. Een flink deel van 
het gebouw is verhuurd aan derden. 
De dienstverlening van ons eigen 
bureautje stak ten positieve af ten 
opzichte van wat er vandaag gebeurt. 
Tijdens het interview met Jan Vos 
heb ik de opmerking gemaakt: ‘Die 
nieuwe kerk wordt een verzameling 
bovenbazen en hotemetoten, erger 
dan de Hervormde kerk ooit geweest 
is.’ Dat blijkt een profetische opmer-
king te zijn geweest. Het moderamen 
van de Protestantse Kerk in Neder-

land heeft tussen april en november 
vorig jaar een serie bijeenkomsten 
met ‘ambtsdragers’ gehouden. Op 
vijftien plaatsen is men bijeen ge-
weest. En nu wordt daarover gerap-
porteerd aan de Kleine Synode. 
Wat in die rapportage het meest op-
valt is hoofdstuk zes: Veelbesproken 
thema’s. Het is een lijst van vier pa-
gina’s. Ik zou ze hier graag overne-
men, maar dat zou een extra nummer 
van Elkkwartaal vereisen. Om er eens 
wat te noemen: Kleine gemeenten 
kunnen door de verhoging van de 
aanslagen en traktementen niet meer 
verder. Formulieren zijn ingewikkeld. 
Leeft de dienstenorganisatie niet op 
te grote voet? De kerkorde is een te 
bureaucratische regelgeving (een 
knellende band). De ledenadministra-
tie is niet mensvriendelijk. De kloof 
tussen ‘Utrecht’ en het grondvlak is 
veel te groot. En de Protestantse kerk 
is helaas vaak negatief in het nieuws. 
Het zijn zo maar wat opmerkingen 
uit een lange, lange lijst.

Daar op dat terrasje in Arnhem vond 
wijlen Jan Vos mijn opmerking over 
hotemetoten en bovenbazen maar 
negatief. Ik was nou eenmaal een 
SoW-scepticus. Even doorbijten en 
alles zou goed komen, ja beter zijn 
dan het ooit geweest was! Daar dron-
ken we toen nog maar een Tripel 
van Westmalle (een mooi biertje) op. 
En de zon scheen. Jammer dat mijn 
bange vermoeden van destijds  be-
waarheid lijkt te zijn,.

Herman Leker    

de serie ‘Leiturgia’ en door hem zelf 
meerdere malen beschreven, èn zelfs 
nu nog bestudeerd.

Identiteit
In de boekenkast staat niet alleen de 
genealogie van verschillende families, 
maar ook van voorouders van hem 
zelf, van zijn eerste èn van zijn twee-
de vrouw. In 1983 is Johan Schen-
delaar getrouwd met Hetty Pol, wier 
familie oorspronkelijk uit Drenthe af-
komstig is. Er staan in de boekenkast 

op historisch en archeologisch gebied 
veel ‘vondsten’. Nu schrijft hij met 
een confrater uit Assen een boek over 
een natuurmonument in zuidwest 
Drenthe. Het onderzoek naar de ge-
nealogie en archeologie van de have-
zate, boerderij en de oude geslachten 
is zo goed als klaar. Hij houdt alles 
bij, wat er te lezen valt. Stilzitten is er 
niet bij, ook niet na de uitkomst van 
het boek ‘Lutheranen aan het Mars-
diep’. Na deze bewogen geschiedenis 
van de lutherse gemeente vreest hij 

voor het voortbestaan van de luther-
se identiteit in de Protestantse Kerk. 
Maar hij houdt goede moed en hoopt 
dat er ééns een keer komt. Hij troost 
zich met de gedachte, dat het luthe-
ranisme mondiaal gezien de grootste 
protestantse stroming vormt, die in 
federatief verband ongeveer tachtig 
miljoen mensen omvat.

Marianne van der Meij-Seinstra

elkwartaal
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e ornamenten in huis duiden 
ook op de kunstzinnige af-
komst van degene die er sinds 

halverwege vorige eeuw woont. Tot 
1981 met haar man, de predikant en 
glazenier Pieter Kok, die in dat jaar 
overleed. Hun huwelijk hield toen 

Een huis in Weesp vol 
kerkelijke kunstschatten
Een zwaan en een Lutherroos hangen in glas en lood 

voor de ramen. Het interieur van het statige herenhuis 

in Weesp van mevrouw Dirkje Kok-Meulenbroek laat 

geen twijfel bestaan over haar affiniteit met de lu-

therse traditie. Onlangs nam zij afscheid als bestuurs-

lid van de Stichting voor Protestantse Kerkelijke Kunst. 

Elkkwartaal zocht haar op.

weliswaar op, maar het werk aan mo-
zaïeken en glas-in-lood-ramen ging 
onverminderd door. ‘Ik heb ons werk 
voortgezet in opdracht van hem’, zegt 
ze. Een voorbeeld zijn de acht delen 
van het kerkraam van de plaatselijke 
lutherse kerk. In het atelier op zolder 
staat een tekening van een biddende 
Simson te wachten op voltooiing als 
het weer wat warmer wordt. Nu is het 
boven te koud om te werken.

Want Dirkje Kok-Meulenbroek is 
vastbesloten ook het laatste onderdeel 
van het (oudtestamentische) raam in 
de Maarten Lutherkerk aan de Nieuw-
stad, schuin tegenover de pastorie 
aan de andere kant van de gracht, 
af te maken. Dat de lutheranen van 
Weesp op 5 maart hun laatste dienst 
daar hielden, weerhoudt haar niet. 
‘Desnoods plaatsen we de ramen 
ergens anders als de kerk straks ver-
kocht wordt. Ik heb de persoonlijk-
heidsrechten. Ik hoop trouwens dat 
een ander kerkgenootschap de kerk 
graag wil hebben. Dan kan alles nog 
gewoon worden gebruikt.’
De vrouw die de tachtig al een tijdje 
gepasseerd is, oogt misschien wat 
brozer dan vroeger, de scheppende 
geest is nog flink helder. De stukjes 
gekleurd glas en marmer liggen op 
zolder klaar om tot kunstwerk ver-

heven te worden. En tekenen gaat 
eigenlijk altijd door. Het verhaal 
van Dirkje Kok-Meulenbroek is het 
verhaal van Pieter en haar samen. 
Zelfs nu nog, vijfentwintig jaar na 
de dood van haar echtgenoot, is zijn 
aanwezigheid in ons gesprek voel-
baar. Ze leerden elkaar in Utrecht 
kennen tijdens de oorlog. Studeerden 
allebei aan de Rijksacademie op de 
Stadhouderskade in Amsterdam. ‘Ik 
deed de vrije schilderkunst. Hij koos 
de monumentale richting, de school 
van Heinrich Campendonck die lid 
was van de Blaue Reiter. Als ik een 
schets maak, zijn mijn lijnen anders. 
Maar we zijn wel naar elkaar toege-
groeid. Ik kon helemaal onderschrij-
ven wat hij deed. We werkten samen 
aan een raam en ook de mozaïeken 
deden we vaak samen.’

Steeds meer samen
Zo is het niet altijd geweest. In het 
begin van hun huwelijk ontbrak de 
tijd daarvoor. Er werden rond de ja-
ren vijftig vier kinderen geboren. In 
die eerste jaren in de pastorie moest 
Dirkje zich beperken tot het huishou-
den, de kinderen en het ontwerpen 
van ex-libris en geboortekaartjes. 
‘Het kleine werk dat je tussendoor 
kunt doen. Geleidelijk zijn we steeds 
meer samen gaan doen.’
De predikant die zijn tijd verdeelde 
tussen het pastoraat en de kunst. 
Dat deed hij volgens zijn vrouw heel 
goed. En hoewel wel eens wordt ge-
zegd dat hij een pastor was met een 
verfvlek op zijn broek, ontkent zijn 
weduwe dat hij ooit uit zijn rol viel. 
Heel stijlvol was hij misschien niet 
gekleed, maar hij droeg toch altijd 
een nette broek en een tweed jasje. 
Geen pakken, altijd combinaties, 
herinnert Dirkje zich.
‘Hij benutte zijn tijd geweldig goed. 
Als hij na een huisbezoek thuis 
kwam, vloog hij naar boven naar 
zijn atelier. Hij was net een motor, zo 
bruisend, net zo’n Harley Davidson.’ 

D

Eén van de werken van 
mw. Kok-Meulenbroek



elkkwartaal                                                              april 2006 11      

Wat rest van die jarenlange arbeid is 
een uitgebreid oeuvre aan ramen en 
mozaïeken waarvan de ontwerpen 
volgens Dirkje gemakkelijk een paar 
kerken zouden kunnen vullen. Som-
mige mozaïeken waren zo omvang-
rijk dat de eetkamer er volledig door 
in beslag genomen werd. Honderden 
foto’s verklaren waar de kunstwerken 
uiteindelijk een plek hebben gevon-
den, tot aan de Nederlandse kerk in 
hartje Londen toe (het Wilhelmina-
raam).

Glas in lood
Dirkje heeft zich nooit onbetuigd 
gelaten. ‘Ik houd erg van tekenen. De 
menselijke figuur trekt mij het meest 
aan. Met ronde lijnen. Het mooiste 
ervan is dat je gewoon kunt doen 
waar je zin in hebt. Mijn man was 
met zijn monumentale kunst meer 
gebonden aan een gegeven dat hij 
moest uitvoeren. Dat is eigenlijk net 
zoiets als illustreren.‘ Toch valt het 
haar niet zwaar om de kerkramen af 
te maken. Zo tekende ze onder meer 
het verhaal van Ruth en Boaz. ‘Dan 
lees ik het eerst wat nou het belang-
rijkste is in het boek Ruth. En dan 
kom ik bij de ontmoeting van Ruth 
en Boaz, die samen de verre voorou-
ders van Jezus zijn. Predikanten heb-

ben mijn keuze later ook bevestigd.’
Na de schets komt de vlak- en de 
kleurverdeling. Glas en lood moeten 
in een goede verhouding met elkaar 
staan. Vandaar dat op alle schetsen 
die lijnen staan aangegeven. De cij-
fertjes in de vlakken corresponderen 
met de juiste kleur glas. Het eigen-
lijk werk wordt gedaan door twee 
mannen uit de kerk in Weesp, Gerrit 
Wierper en Co Woudsma die al doen-
de de techniek van het uitvoeren van 
een ontwerp in glas en lood uitste-
kend onder de knie hebben gekregen.
Dirkje Kok-Meulenbroek kan haast 
niet wachten om het achtste, en 
laatste nog transparante vakje van 
het raam aan de oostzijde van de 
kerk, ook van een bijbelse, gekleurde 
voorstelling te voorzien. Het zou de 
voltooiing van een voor haar heel be-
langrijk werk betekenen. Ze heeft er 
na wat kwakkelen met haar gezond-
heid ook weer echt zin in.

Stichting Protestantse Kerkelijke 
Kunst
Er komt ook meer tijd nu haar 
werkzaamheden in de Stichting Pro-
testantse Kerkelijke Kunst (SPKK) 
zijn gestopt. In deze organisatie die 
veel kennis draagt van kerkelijke 
kunstschatten in Nederland zijn ver-
tegenwoordigers van alle kerkgenoot-
schappen betrokken. ‘We vergaderden 

altijd in de opkamer van museum het 
Catharijneconvent in Utrecht. De ten-
toonstellingen mochten wij altijd als 
eersten zien.’ Ze zat ook in de Kunst-
schattencommissie van de lutherse 
kerk, waarvan ze het jammer vindt 
dat die is opgeheven. Begrijpelijk is 
het wel; alle kunstschatten waren 
geïnventariseerd. Toch verdwijnt er 
door het opheffen weer een stukje 
lutherse traditie, vindt ze. Dirkje 
Kok was de traité d’union tussen de 
Kunstschattencommissie en de SPKK. 
‘Wij werkten mee aan de inventari-
satie van alle protestantse kerken in 
Nederland in samenwerking met het 
kantoor van de stichting in Utrecht. 
De lutherse kerk is een belangrijke 
partner in de stichting vanwege de 
vele, vaak zeer oude kostbaarheden 
die de kerk bezit.’
Lutheranen zijn nou eenmaal anders 
dan calvinisten, vindt ze. Dat deze 
opvatting juist niet tot verwijdering 
leidt, blijkt uit het interieur van haar 
huis. Naast de onmiskenbaar lutherse 
kunstuitingen hangt er veel ander 
werk in huis. Het imposantste beeld 
vormt het kruis met de gestorven 
Christus, juist boven de trap op de 
eerste verdieping. Gekregen van de 
pastoor in de tijd dat de katholieken 
hun kerken wilden versoberen.

Jan Herman Baas

Het atelier



kriskraskort
Blij nieuws in PURMEREND: de res-
tauratie van de lutherse kerk gaat 
voort! Er is overleg geweest tussen 
de kerkenraad en het Purmerendse 
(lutherse) Wezenfonds met als resul-
taat dat het geld uit de opbrengst van 
een verkocht stuk grond in de Beem-
ster geïnvesteerd mag worden in de 
voltooiing van de restauratie van de 
kerk. Opgelucht en dankbaar is men 
doorgegaan met de voorbereidingen 
van de voortzetting van het werk. Er 
moeten ingrijpende werkzaamheden 
uitgevoerd worden aan en onder de 
vloer, aan de wanden en aan het pla-
fond en dat betekent dat het gebouw 
een tijdje niet gebruikt kan worden. 
Daarom zal de kerk van 29 mei tot 
de 3e week van oktober gesloten zijn 
voor de eredienst. Gelukkig hoeven 
niet alle vieringen te vervallen, voor 
een zestal afgesproken zondagen kan 
men beschikken over de Vermaning, 
het doopsgezinde kerkgebouw ter 
plaatse. Voor de overige diensten is 
een ieder zoals altijd welkom in de 
Taborkerk. Het clubgebouw achter de 
kerk blijft normaal in gebruik maar 
de kindernevendiensten zullen voor 
de afgesproken zondagen mee ver-
huizen naar de Vermaning. Overigens 
blijven giften ten bate van de res-
tauratie altijd welkom, want niet alle 
kosten kunnen worden gedekt uit de 
opbrengst van de grond. 

In EDE worden twee (en misschien 
wel drie) avonden gehouden over 
doophemden. Een paar jaar geleden 
bedacht ds. Coen Wessel uit Heeren-
veen het doophemd. Het is een linnen 
hemd dat je onder je kleding direct 
op je lichaam draagt. Op het doop-
hemd staan symbolen die verwijzen 
naar je geloof, naar Christus of naar 
God. Je draagt het doophemd om 
steeds herinnerd te worden aan je 
geloof. ‘Je bent bekleed met Christus’ 
zo spraken de eerste Christenen over 
het gaan geloven en het doophemd 
verbeeldt dat. Het doophemd is nieuw 
maar staat in een traditie van religi-
euze kleding. De eerste avond zal in-
gegaan worden op de achtergronden 
van het doophemd. Aan het eind van 
deze avond wordt letterlijk de maat 
genomen van de deelnemers om 
voor hen een onbewerkt doophemd 

Iedere zondag wordt in DEN HAAG 
het monumentale Bätzorgel met zijn 
prachtige klank bespeeld. Maar het 
orgel leidt ook een eigen leven! Dat 
bleek op de tweede zondag van dit 
jaar toen het een langgerekte toon 
– als een waarschuwing en een pijn-
klacht – liet horen: ik moet dringend 
gerestaureerd worden!! De plannen 

te kunnen maken. Op de tweede (evt. 
derde) avond gaat men dan zelf de 
doophemden voorzien van symbolen 
met behulp van borduurgaren, tex-
tielkrijt, druktechnieken etc. 

Op 21 mei zal in ALMERE (gemeente 
Flevoland) een dienst gehouden wor-
den samen met de gemeente Amster-
dam Zuid-Oost en haar predikante. 
De dienst zal een Surinaams karakter 
hebben. 

Op 5 maart 
werd in een 
gezamenlijke 
kerkdienst in de 
Dorpskerk van 
BODEGRAVEN  
een document 
ondertekend 
waardoor de 
federatie van de 
Hervormde Ge-
meente Wijk 3, 
de Gereformeer-
de Kerk en de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente een 
feit is. De lutherse gemeente maakt 
nu dus deel uit van de Gefedereerde 
Protestantse Gemeente te Bodegra-
ven. De drie afzonderlijke gemeenten 
zullen functioneren als wijkgemeente 
van de federatieve gemeente. Bij deze 
feestelijke dienst was een predikant 
en waren ambtsdragers van alle drie 
de gemeenten aanwezig. De dienst 
was uiteraard voorbereid in samen-
werking tussen de drie gemeenten en 
ook de jeugd was betrokken bij de 
invulling van deze dienst. 

In HOORN zijn op 29 januari de 
drie (andere) protestantse gemeen-
ten in Hoorn en Zwaag gefuseerd 
tot één: de Protestantse Gemeente 
te Hoorn-Zwaag. De naam van de 
lutherse gemeente blijft Evange-

lisch-Lutherse Gemeente te Hoorn 
e.o. en de verhouding tot de nieuwe 
protestantse gemeente blijft zoals ze 
tot nu is gegroeid: als meest naaste 
zustergemeente binnen de PKN. De 
fusie werd omlijst met een feestelijke 
dienst en namens de lutheranen werd 
daar een cadeautje aan de gefuseerde 
gemeente aangeboden. 

De lutheranen in ARNHEM namen 
een jaar geleden het besluit toe te 
treden tot het Oecumenisch Platform 
in de stad. Om twee redenen: Ten 
eerste: het feit dat Arnhem zoals 
eigenlijk alle lutherse gemeenten een 
regiogemeente is, is geen excuus om 
dan maar nergens bij te horen. Daar-
om heeft men aansluiting gezocht bij 
de oecumene in de wijk waarin de 
kerk staat. Ten tweede: Het samen-
werkingsverband van kerken in de 
wijk heet dus Oecumenisch Platform, 
men is steeds meer hiervoor gaan 
voelen omdat hierin ook precies die 
kerken samengaan waarmee men 
zich als lutheranen het meest ver-
want voelt. De eerste activiteit waar-
aan men meedeed bestond uit: rijst 
eten. In de veertigdagentijd werden 
op woensdagavond sobere- maar 
vreugdevolle maaltijden gehouden 
in de verschillende deelnemende 
kerken, waaronder de lutherse kerk. 
Aansluitend werd steeds een avond-
gebed gehouden. Opvallend was dat 
in de andere kerken gemakkelijk een 
bandje of CD opgezet werd om in een 
meditatieve dienst mooie muziek te 
horen, iets dat wij (de lutheranen in 
Arnhem dus), alleen in noodgeval-
len doen. ‘Je zet toch ook geen CD 
met gebeden op’. Dus werd er in de 
kerk aan de Spoorwegstraat vrolijk 
gemusiceerd. Ook dit jaar worden in 
de veertigdagentijd weer rijstmaal-
tijden gehouden met aansluitend een 
vesper. 

Lutherse Kerk 
Hoorn

Lutherse Kerk 
Bodegraven
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die de redactie heeft voorgesteld zijn 
door de kerkenraad aangenomen en 
het blad ‘Onderweg’ zal zo spoedig 
mogelijk in nieuwe vorm verschijnen. 

Na de succesvolle serie themadien-
sten rondom ‘Een engel op je pad’ die 
vorig jaar in AMSTERDAM werd ge-
houden staat er nu een nieuwe reeks 
themadiensten in de Oude Lutherse 
Kerk op het Spui op het programma. 
Het thema van dit jaar is ‘De duvel 
en z’n mallemoer’.  De aandacht voor 
de duivel en het kwaad zijn terug 
van weggeweest. In deze reeks van 
diensten zal men op allerlei manie-
ren bezig zijn met verhalen die het 
goede en het kwade, en de mogelijk-
heid van keuze daartussen, belicht 
worden. Men is begonnen met het 
verhaal over de moord van Kaïn 
op Abel, de eerste moord op aarde. 
Later komen nog aan de orde het 
lijdensverhaal van Jezus, de gelijke-
nis van het goede en het slechte zaad 
uitgestrooid op de wereldakker, het 
verhaal van David en Bathseba, de 
geschiedenis van Job en het verhaal 
over Jezus die in het begin van zijn 
optreden in de woestijn geconfron-
teerd wordt met de duivel. In de 
diensten wisselen korte presentaties 
en interviews, muzikale en literaire 
intermezzo’s, meditaties, verbeeldin-
gen (kunst) en drama elkaar af. 

In BUSSUM wordt tijdens de veer-
tigdagentijd een expositie gehouden 
van symbolische houtsculpturen van 
René Smeets (1922-1988). De naam 
van de tentoonstelling is ‘De man 
van Nazareth’. Beelden hebben hun 
eigen zeggingskracht. Het eigenzin-
nige van de kunstenaar René Smeets 

en zijn beelden 
van Jezus is dat 
zij toch in de 
meeste gevallen 
vergezeld gaan 
van woorden. 
De kunstenaar 
noemde zijn 
sculpturen dan 
ook ‘beeldme-
ditaties’. Beel-
den met een 
verhaal, met 
een duidelijke 

of verduidelijkende 
boodschap. De in 
Bussum tentoonge-
stelde selectie van 
sculpturen is één uit 
een serie van vijf. De 
vaste tentoonstelling 
van het werk van 
Smeets is te zien in 
de Antoniuskerk in 
Vorden/Kranenburg. 

In ZIERIKZEE  werd 
in februari het 250-
jarig bestaan van de 
Zwanenkerk, zoals 
men daar de lutherse 
kerk noemt, gevierd. 

Een bijzonder feestelijk gebeuren 
waarin mensen van tien verschillende 
religies aanwezig waren en waarin 
iedereen deelnam aan het H. Avond-
maal. Het kerkje staat op de funda-
menten van het kasteeltje ‘Het hof 
van Ravenstein’. Dit behoorde toe aan 
Adolf van Kleef die getrouwd was 
met de zuster van Philips de Goede. 
De erfgenamen van Adolf bleken 
weinig belangstelling te hebben voor 
het kasteeltje. De gemeente Zierikzee 
kreeg de kans het te kopen en brak 
het af. Ten behoeve van zeevarende 
Schotten werd op die plaats rond 
1670 een kerkje gebouwd. De Schot-
ten zijn op een gegeven moment 
weer verdwenen en het kerkje kwam 
leeg te staan. Intussen was elders 
in het stadje een lutherse gemeente 
gesticht, die gemeente groeide en 
bloeide en kreeg steeds meer behoefte 
aan een eigen kerkgebouw en op 
een goed moment kregen de luthe-
ranen het leegstaande kerkje van het 
stadsbestuur ten geschenke. Dankzij 
verschillende schenkingen kwamen er 
een galerij en een uitmuntend orgel 
in de kerk en op het dak de bijzon-
dere loden zwanen die er heden ten 
dage nog staan. 

Tjally Everaarts-Bilyam

Bätzorgel Lutherse 
Kerk Den Haag
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hiervoor zijn gereed, samen met een 
orgelbouwbedrijf is de eerdere be-
groting herzien en inmiddels bij de 
gemeente Den Haag ingediend. Het 
positieve bericht dat de gevraagde 
subsidie zal worden verwacht men  
- na eerdere toezeggingen daarom-
trent – spoedig tegemoet te kunnen 
zien. Er is inmiddels een bedrag van 
het fonds 1818 toegezegd en zodra 
de gemeentelijke subsidie definitief 
bekend is zullen voor het resterende 
tekort een aantal andere fondsen 
benaderd worden voor aanvullende 

steungelden. 
Overigens 
leverden gif-
ten ter gele-
genheid van 
jubilea en ver-
jaardagen, de 
collectes voor 
het orgelfonds 
en de orgel-
kaartverkoop 
al zeer welko-
me bijdragen. 
Het restaura-
tiefonds hoopt 
binnenkort 
het Bätzorgel 

– en daarmee niet alleen de Haagse 
lutheranen maar ook het gehele 
Haagse muziekleven en alle orgel-
vrienden, goed nieuws te kunnen 
melden: uw herstel gaat beginnen!!! 
(zie ook: www.hetbatzorgel.com) 

Op zondagmiddag 5 maart werd in de 
Maarten Lutherkerk in WEESP stil-
gestaan bij het feit dat het de laatste 
keer was dat het kerkgebouw voor 
de eredienst gebruikt werd. De dienst 
werd gevierd rondom het thema ‘ge-
denken’ en daarbij werd zowel terug 
als vooruit gekeken. Vanaf 31 decem-
ber wordt er gekerkt als ‘Protestantse 
Gemeente Weesp en Driemond in 
wording’ in één kerkgebouw. Het 
aantal kerkgangers zal groter zijn en 
het zal soms even zoeken zijn om de 
vertrouwde gezichten uit de Maarten 
Lutherkerk te bespeuren. Na de fusie 
van de protestantse gemeenten zal 
ook het gemeenteblad veranderen. De 
scheidslijnen tussen de kerken zullen 
wegvallen en daarom wordt ook de 
lay-out gewijzigd. De veranderingen 
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kunt zich voorstellen, dat wij – 
enthousiaste Luthergroepers 
van het eerste uur - dat zeer 

de moeite waard vinden. Niet alleen 
de geschiedenis van ons Haagse werk 
(zeker nu het dit jaar 60 jaar geleden 
is dat de groep werd opgericht en 
geïnstalleerd!), maar ook landelijk. 
In de naoorlogse jaren was het een 
vorm van jeugdwerk, die van grote 
betekenis was voor het opvangen, 
begeleiden en vormen van kinderen 
en jonge mensen. En zeker niet alleen 
van kinderen uit lutherse gezinnen, 
want er werden heel veel vriendjes en 
vriendinnetjes meegenomen. 

Waar gaat het over?
In diverse plaatsen in luthers Ne-
derland waren er (soms meerdere) 
groepen. Binnen onze Lutherse Jeugd 
Bond (NLJB) was er een sectie Lu-
thergroepen én een sectie Padvinders-
werk. Deze secties coördineerden en 
stimuleerden, leiding werd getraind, 
gezamenlijke weekends en kampen 
georganiseerd. Zo ontstonden er on-
derling goede contacten, waar velen 
van ons nog met genoegen op terug-
zien. Nú nog is er die band, als we 
elkaar ontmoeten.
De Luthergroepen vertoonden qua 
opzet een sterke gelijkenis met scou-
ting. Ze waren echter georganiseerd 
als een kerkelijke jeugdbeweging naar 
een model van de Lutherse Kerk in 
Denemarken. Ze behielden hun zelf-
standigheid binnen de NLJB en waren 
niet aangesloten bij het NPV. De Lu-

Wie weet er nog 
iets over Luthergroepen?

therse Padvindersgroepen wél. Via de 
NLJB was er onderling contact.

Oproep
Enthousiast als we destijds waren 
voor het dóen - aan archivering is 
waarschijnlijk weinig gedaan. Het is 
bijzonder boeiend, dat er nu iemand 
is, die dit wél wil gaan doen. Wij, 
oud-Haagse Luthergroepers willen 
daarbij graag behulpzaam zijn. Maar 
we hebben ánderen nodig. Daarom 
doen we via deze weg een hartelijk 
en dringend beroep op diegenen, die 
zoveel jaar geleden meededen in het 
Luther-groep- of Padvinderswerk in 
hun gemeente, waar dan ook in Ne-
derland, om ons te helpen.

De heer van Spanning heeft met en-
kelen al telefonisch contact gehad.
Bert Vernes heeft veel bewaard, en 
zo hebben we kunnen achterhalen, 
dat er Luthergroepen waren in: Am-
sterdam (De Wartburg), Arnhem (Eén 
is Uw Meester), Bodegraven (Van 
der Laar), Bussum (Wees Getrouw), 
Delft (Eben Haëzer), Enkhuizen (De 
Belboei), Gouda (Wees Getrouw), Den 
Haag (Den Haag), Hilversum (Maar-
ten Luther), Huizen (De vaste Burcht), 
Pekela (‘David’ en ‘Tabitha’), Tiel 
(Sola Fide), Utrecht (‘Paulus’ en ‘Ca-
tharina van Bora’), Zeist (Wittenberg), 
Zwolle (??, In het blad Voor onze 
Jeugd wordt gesproken over trekkers 
en worden de namen ‘Parcival’ en 
‘Immanuël’ genoemd). Wellicht waren 
er nog meer? Deventer misschien?                                                                     

Padvindersgroepen waren er voor zo-
ver bekend in Amsterdam (De Wart-
burg), Arnhem (Albert Schweitzer), 
Rotterdam (Jonker George), Leeuwar-
den (?).                                           
                                             
Wilt u ons helpen? 
Wéét u nog iets van toen - wat dan 
ook, graag zo breed mogelijk - wilt u 
het ons melden? Bij voorbeeld: 
-  wàs er in uw gemeente een Luther-

groep (misschien meerdere troe-
pen?)

- zo ja : wat was de naam? 
- weet u nog namen van leiding? 
-  waren er: Eekhoorns/Speurders/

Zwaluwen/Trekkers/Pionier(st)ers? 
Hoeveel leden?

- welke kleur das (hoe ingedeeld?)
-  In welke jaren actief? Waarom en 

wanneer begonnen/gestopt?
-  Was er een eigen jeugdblad? Wat 

werd er gedaan tijdens de bijeen-
komsten?

-  Wàs er in uw gemeente een Lu-
therse Padvind(st)ersgroep? Zo ja, 
zelfde vragen als boven.

Wilt u svp informatie toesturen aan 
mevrouw Agaath Hulsen-de Keijzer, 
Zamenhofstraat 2G, 2518 PB Den 
Haag, tel. (070) 382 17 04, of aan 
mevrouw Elly Muurling, Kapelle-
boom 76, 6865 AX Doorwerth, tel. 
(026) 333 66 57.

Wij verheugen ons op uw bericht! Bij 
voorbaat hartelijk dank.

U

Leuk! In Den Haag is de heer H. van Spanning bij 

het archiveren van allerhande scoutingwerk door 

het gemeentearchief gewezen op het bestaan van 

Luthergroepen en Lutherse Padvindersgroepen. Hij is 

hierin zeer geïnteresseerd geraakt en wil graag de ge-

schiedenis vastleggen. Maar hij heeft onze hulp nodig.
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kwartjes

Hoe lang bestaat het kamp al?
Het kamp is ooit een kampeerweek 
van de Haagse luthergroepen ge-
weest. Er waren toen aparte jongens- 
en meisjesweken. Vanaf ongeveer 
1972 werden de kampeerweken ook 
opengesteld voor vriendjes en vrien-
dinnetjes van lutheranen. Toen de 
luthergroepen rond 1976 vanwege 
tegenvallende deelnemeraantallen 
werden opgeheven, is het kamp over-
gegaan naar de Jeugdraad. Onder de 
vlag van de Jeugdraad worden de 
kampen nu, na dertig jaar, nog altijd 
georganiseerd.
 
Wie organiseert het kamp? 
Het kamp wordt georganiseerd door 
de kampcommissie, een groep jonge 
vrijwilligers die samen verantwoor-
delijk is voor de organisatie van het 
kamp, voor het programma en voor 
de begeleiding tijdens de kampweek. 
Binnen de kerkenraad van de ge-
meente Den Haag is er een jeugd-
ouderling die voor een soepel contact 
tussen kamp en kerkenraad zorgt.

Hoe kom je aan vrijwilligers?
Jaarlijks nemen we afscheid van 
enkele (oudere) vrijwilligers die tijd 
willen maken voor andere zaken zo-
als werk of gezin. De nieuwe leiding 
is meestal in de jaren ervoor zelf 
deelnemer geweest en die kunnen we 
dan na een ‘tussenjaar’ meevragen 
als leiding. De oud-leiding zien we 

9 vragen over het ‘Haagse-kamp’
De kampweek van de gemeente Den Haag is een be-

grip in luthers Nederland. Komende zomer is het weer 

zover. Wat maakt het kamp nu eigenlijk zo bijzonder? 

Femke Akerboom stelde de vragen, Frank van der 

Horst gaf de antwoorden.

vaak terug als ze hun eigen kinderen 
komen brengen!

Hoe lang ben jij al leiding?
Ik was voor het eerst leiding in 1994, 
maar ik ging daarvoor sinds mijn 
zevende mee als deelnemer. Dat be-
tekent dat ik deze zomer alweer voor 
de 21e keer op kamp ga! Nu ik erover 
nadenk is dat eigenlijk best veel…

Voor wie is het kamp?
Het kamp is voor iedereen van 6 tot 
en met 15 jaar. Tijdens de week zijn 
er drie groepen: kleintjes (6-9 jaar), 
middengroten (10-12 jaar) en gro-
ten (13-15 jaar). Er gaan altijd veel 
lutheranen met ons mee, maar ook 
niet-lutheranen zijn van harte wel-
kom.

Wanneer vindt het kamp plaats?
Het kamp is jaarlijks in de eerste 
week van de basisschoolvakantie van 
de regio midden; we gaan dit jaar 
van 8-15 juli naar Veldhoven. Hier is 
veel bos in de omgeving voor spelen 
en voor de dropping; het kamphuis 
is mooi en groot en we hebben een 
grasveld en een kampvuurkuil tot 
onze beschikking!

Hoe kun je je aanmelden?
Veel informatie staat op de website 
van het kamp: www.hetkamp.nl. Hier 
is voor de deelnemers veel leuke in-
formatie te vinden over de leiding en 

het kampprogramma. Ook contactge-
gevens en prijzen staan hier vermeld. 
Je kunt ook bellen met het aanmel-
dingsadres: Evelien van Soldt, 
(070) 390 37 43.

Waarin is dit kamp anders dan 
andere kampen?
Het kamp is bijzonder vanwege een 
aantal zaken. Allereerst omdat we 
open staan voor alle deelnemers, 
want juist dat vinden wij een ken-
merk van de lutherse identiteit. Ook 
bijzonder is dat we kinderen van heel 
verschillende leeftijden meenemen. 
Dat is voor ouders met meerdere kin-
deren vaak erg praktisch. Toch zor-
gen we voor een op de leeftijd van de 
kinderen afgestemd programma.

Als je het kamp in één woord 
moest omschrijven, met welk 
woord zou je dat dan doen?
Meestal is iedereen aan het eind van 
de week doodop door de vele indruk-
ken die je krijgt als je met zestig man 
op pad bent. Eigenlijk is het dus heel 
oneerlijk om te vragen het kamp in 
één woord te beschrijven. Als ik zou 
moeten kiezen: plezier! Alles wat 
we doen tijdens het kamp staat in 
het teken van samen plezier maken, 
gezelligheid en een hoop lol. Maar 
eigenlijk kun je het niet in woorden 
omschrijven, je moet het beleven!

Femke Akerboom
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oor de nadruk op de recht-
vaardiging door het geloof 
alleen (zie het zomernummer 

van Elkkwartaal) is lutheranen wel 
het verwijt gemaakt het christelijk 
ethisch handelen, zowel in het pu-
blieke domein als in het privéleven, 
niet zo belangrijk te vinden. Het 
christelijk moreel handelen heeft 
echter een typisch lutherse bena-
dering. Het begrip vrijheid heeft in 
deze aanpak een belangrijke plaats. 
Luther heeft in zijn traktaat Over de 
vrijheid van een christenmens (1520) 
de vrijheid centraal gesteld, maar op 
zo’n manier dat het morele handelen 
ingesloten wordt. De stelling in het 
genoemde traktaat luidt: 

Een Christen is in vrijheid heer van 
alle dingen en niemands onderdaan; 
een Christen is in dienstbaarheid 
knecht van alle dingen en ieders 
onderdaan.

Deze paradox is zó opgebouwd dat 
het ene deel voorwaarde vormt voor 
het andere. Dienstbaarheid kan alleen 
in vrijheid, pas dán heeft dienst-
baarheid betekenis en inhoud. Dit 
betekent concreet dat er geen sprake 
is van gemakzucht. De lutherse be-
nadering laat zien dat men bevrijd 
moet worden tot handelen. Dit is in 
de eerste plaats bevrijd van dwang 
om enige zelfrechtvaardiging tot 
stand te brengen. Hier wordt het 
verband tussen ethiek en rechtvaar-
diging duidelijk: wie voor en door 

Lutherse traditie: de pijlers, deel 3

Twee-rijken leer
Als er één leerstuk is dat verwarring oproept, is dat de 

tweerijkenleer, die dan ook liever de leer der twee re-

gimenten of twee regeerwijzen van God genoemd zou 

moeten worden. Twee-rijken leer is echter de traditio-

nele term geworden. 

D God gerechtvaardigd is, hoeft deze 
niet nog eens te realiseren via pres-
taties van wat voor aard dan ook. Op 
basis van de rechtvaardiging is de 
mens volledig vrij om zijn (moreel) 
handelen geheel ten dienste van de 
naaste te laten komen. Dat wil zeg-
gen de concrete naaste die met alle 
nood letterlijk voor onze neus staat. 
Dit handelen aan de ander is per de-
finitie goed, omdat het aan de ander 
wordt gedaan. In de goede daden van 
de gelovige aan de ander is Christus 
zichtbaar. 

Twee rijken: leer of hulpmiddel?
De uitdrukking ‘twee-rijken leer’ 
in het dagelijks gebruik wekt de 
suggestie dat het een geheel uitge-
werkte theorie is met betrekking tot 
het handelen van de christen in de 
samenleving en de staat. Zo heeft 
Luther er nooit over willen spreken. 
Voor Luther is de twee-rijken leer een 
hulp ter oriëntatie voor de gelovige 
die een verantwoordelijke positie 
inneemt in de samenleving of een 
leidende functie bekleedt in de staat. 
Zo geformuleerd lijkt de twee-rijken 
leer iets voor de mensen met verant-
woordelijkheden en niet iets voor ‘de 
gewone man’. Ook deze indeling is 
Luther te simpel. Het gaat hem om 
iedereen: iedereen heeft een roeping, 
een beroep in de samenleving. Het 
aansprekend voorbeeld is dat van de 
bakker. Wat is het beroep, de roeping 
van de bakker? De bakker hoeft geen 
christelijke broodjes te bakken, dat 

kan hij waarschijnlijk niet eens. Wat 
hem te doen staat, is goede broodjes 
bakken. 

Luther heeft de tweedeling over-
genomen van Augustinus (4e-5e 
eeuw). Luther denkt theocratischer 
dan Augustinus: in de staat, zonder 
kerkelijke bemiddeling, kan God op 
eigen wijze gediend worden. De vele 
valse verschijningen van de kerk in 
de tijd van Luther, de late middeleeu-
wen, sterken hem in de gedachte van 
een organisatie op staatkundig vlak. 
Van de kerk alleen is het niet meer te 
verwachten. Wat te verwachten zou 
zijn? Het rijk van God en de realise-
ring ervan. 

Luther werkt een en ander uit in zijn 
publicatie Aan de christelijke adel 
van de Duitse natie (1520) waarin 
hij de christelijke adel grote ver-
antwoordelijkheid toekent in het 
uitvoeren van de lutherse reformatie. 
De wereldlijke overheid heeft een 
eigen verantwoordelijkheid van God 
ontvangen, gebruik deze dan ook! Op 
grond hiervan kan Frederik, de keur-
vorst van Saksen, Luther beschermen 
tegen de banuitspraak van de kerk. 
Dit is een omkering vergeleken met 
de Middeleeuwen, waarin de gees-
telijke overheid, de kerk, het voor 
het zeggen had op alle terreinen van 
het leven van mensen. Verder vindt 
Luther dat als de kerk zelf uitblijft 
zichzelf te vernieuwen dat de adel 
hierin een taak heeft te doen.

Het onderscheid van Luther 
Luther maakt een onderscheid tus-
sen het eeuwige Godsrijk en het 
tijdelijke, wereldlijk regiment. Na de 
heroriëntatie op de door Paulus zo 
krachtig uitgewerkte gedachte van 
de rechtvaardiging van de zondige 
mens is een nieuwe geloofssituatie 
ontstaan: de kerk bepaalt niet langer 
het doen en laten van de mens. Hoe 
kan de reformatorische belijdenis 
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gerealiseerd worden? De goede wer-
ken doen dit niet meer, maar wat dan 
wel? Een en ander is ook verwoord 
in de Augsburgse Belijdenis (artikelen 
4, 6 en 16). Dit betekent dat als in 
een samenleving bepaalde afspraken 
gemaakt worden, een christen zich 
daaraan niet kan onttrekken met als 
motivatie ‘dat het niet christelijk is’. 
Het meest scherpe voorbeeld is de 
positie van de beul. Als een samen-
leving besluit de doodstraf te hand-
haven èn uit te voeren, is er iemand 
nodig die het vonnis moet voltrek-
ken. Voor de beul is ook plaats in de 
kerk. Als we de beul afschilderen als 
niet-christelijk, moeten we in feite 
iets in de structuur van onze samen-
leving veranderen. Dat is dan ook in 
vele landen gebeurd: men schafte de 
doodstraf af en daarbij speelde zeker 
ook de vraag mee, of je het recht 
hebt in naam van de justitie een 
mens met het onmogelijke ambt van 
beul te belasten.

Voor Luther en de lutherse traditie 
staat voorop – en dat is fundamen-
teel – dat God op tweeërlei wijze de 
zonde bestrijdt. Enerzijds door haar 
te vergeven aan wie dat in geloof 
aanvaarden wil; dat is de basisge-
dachte van het evangelie, dat in 
de kerk wordt verkondigd (ook wel 
aangeduid als het geestelijk rijk, of 
het rijk ‘ter rechter’). Maar anderzijds 
wordt de zonde ook bestreden door 
de gevolgen ervan zoveel mogelijk in 
te dammen door de samenleving en 
de staat naar elementaire regels van 
gerechtigheid in te richten en deze 
desnoods met geweld af te dwingen. 
In het laatste geval is er sprake van 
het wereldlijk rijk en het rijk ‘ter 
linker’, waarin de overheid haar taak 
uitoefent als dienares van God, of 
ze dat laatste nu weten wil of niet. 
Luther wilde de gelovige helpen on-
derscheid te maken tussen het ene en 
het andere rijk. 

Misverstand 
Het laatste zo ongeveer dat Luther 
ermee bedoelde is dat in de kerk een 
zondagsmoraal gepredikt wordt, waar 
men ’s maandags niets meer mee 
weet te beginnen. Laat staan dat hij 
de gelovige daarmee een alibi zou 
hebben willen verschaffen om in een 
ambtelijke functie door de week ge-
heel anders te doen dan het op zon-

dag gepredikte evangelie voorschrijft. 
Het moet eerlijk worden toegegeven 
dat de lutherse traditie er dikwijls 
niet in geslaagd is om duidelijk te 
maken waaruit de eenheid van die 
beide rijken of regimenten precies 
bestaat. Het zou helpen als duidelijk 
wordt dat de verbinding tussen beide 
regimenten ligt bij God en bij de 
ander. 

Er zit meer eenheid in de beide rij-
ken of regimenten dan op het eerste 
gezicht lijkt. Dat betekent dat men 
uit de twee-rijken leer niet de con-
sequentie mag trekken, zoals vaak 
gebeurt, dat de kerk zich niet met de 
politiek mag bemoeien. Dat zouden 
misdadige (en andere) regimes soms 
wat graag willen, maar daar kan dus 
geen sprake van zijn: de bijbelse roep 
om gerechtigheid gaat de hele maat-
schappij aan.

Huidige politieke en 
maatschappelijke verhoudingen
Wanneer de twee-rijken-leer wordt 
omgedacht naar de huidige politieke 
en maatschappelijke verhoudingen, 
kan de onderscheiding dienst doen 
als een oriëntatieschema voor een 
politieke en maatschappelijke ethiek 
van lutherse komaf. Op een geheel 
eigen wijze draagt zij ertoe bij dat het 
bestaan niet tot een eenvormigheid 
en daarmee tot totalitarisme wordt 
gereduceerd. Zij bergt immers het 
inzicht in zich dat het voor leven en 
samenleven van groot belang is om 
onderscheid te maken tussen wat zich 
met behulp van maatschappelijke 
instrumenten en politieke middelen 
laat corrigeren enerzijds en wat zich 
aan de competentie van mensen ont-
trekt en alleen aan God moet worden 
overgelaten anderzijds. In elk geval 
heeft de lutherse traditie met het 
gezichtspunt van het maatschap-
pelijk en politiek ambt als dienst in 
het regiment van God ‘te linker’ een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
emancipatie van het wereldlijke.

Er is hiermee een verbinding tussen 
deze visie op de wereld en de secula-
risatie en een onafhankelijke houding 
ten opzichte van de kerk. De lutherse 
reformatie heeft een belangrijke bij-
drage geleverd aan de emancipatie 
van het gewone, alledaagse leven ten 
opzichte van het eeuwenlang voor 

veel hoger, beter en geestelijke ge-
houden leven in dienst van de kerk, 
dat dan ook het best in afzondering 
van de wereld (in het klooster) kan 
worden beleefd. Met die gedachte 
maakt het lutheranisme korte metten, 
als het Luther nazegt dat het meisje 
dat de stoep veegt van evenveel bete-
kenis is voor het rijk van God als de 
Karthuizer monnik, die zich allerlei 
geneugten van het bestaan ontzegt. 
In de nadruk op de principiële ge-
lijkwaardigheid van de verschillende 
‘standen’ en op de multi-sociale en 
zelfs multi-godsdienstige saamhorig-
heid als het erom gaat de wereld niet 
aan de verloedering prijs te geven, 
maar haar te maken tot een goede 
leefplek voor allen, ligt een nog nau-
welijks aangesproken tegoed 
van de lutherse traditie.

 Alida Groeneveld

Een en ander is meer uitgebreid na 
te lezen in de brochure ‘Lutherse 
leerstukken geloofsopvattingen van de 
lutherse gemeenschap’ uitgegeven bij 
de SLUB.

Ontmoetingsdag 
Vrienden van 
Hoekelum 
Op zaterdag 6 mei a.s. vindt er een 
Ontmoetingsdag van de Stichting 
Vrienden van Hoekelum plaats op 
ons fraaie Luthers Buitencentrum 
Kasteel Hoekelum. De donateurs 
van de Stichting ontvangen een de-
zer dagen een uitnodiging met het 
programma.
De Vrienden van Hoekelum onder-
steunen het werk van het Luthers 
Buitencentrum. Nieuwe donateurs 
(bijdrage per jaar  10,- à  12,- 
of meer) zijn van harte welkom op 
deze Ontmoetingsdag; zij krijgen 
bij spoedige aanmelding alsnog een 
uitnodiging toegezonden. 
Aanmelding en inlichtingen bij 
de secretaris R. Speklé, 
Bredeweg 16 6595 AT Ottersum, 
tel. (0485) 51 20 87, 
e-mail: 
vriendenvanhoekelum@hetnet.nl
Het belooft een genoeglijke en inte-
ressante dag te worden. Kom ook!
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et verenigingsbesluit kwam 
tot stand na meer dan dertig 
jaar van uitwisseling van er-

varingen en toenadering tussen de 
twee kerken. Beide namen actief deel 
in de gesprekken die leidden tot de 
Concordie van Leuenberg (1974), die 
de volwaardige gemeenschap van 
kansel en tafel erkent tussen gere-
formeerden en lutheranen in Europa. 
De twee kerken in Elzas-Lotharingen 
hebben zich vanaf het moment van 
deze belangrijke gebeurtenis ingezet 
om de Concordie ook plaatselijk te 
realiseren.

Gemeenschappelijke 
geschiedenis
Hun gemeenschappelijke geschiedenis 
heeft deze poging vergemakkelijkt. 
Historisch gezien behoorde de Elzas 

Vereniging van 
gereformeerden 
en lutheranen in de 
Elzas en Moezelstreek
De twee protestantse kerken in Elzas en de Moezel-

streek, de Kerk van de Augsburgse Confessie van El-

zas-Lotharingen (ECAAL, luthers) en de Gereformeerde 

Kerk van Elzas-Lotharingen (ERAL, calvinistisch) heb-

ben besloten een ‘Unie van protestantse kerken in 

Elzas-Lotharingen’ (UEPAL) tot stand te brengen. Niet 

alleen in Nederland bepaalt ‘vereniging’ de kerkelijke 

agenda. Aan de hand van publiciteitsmedewerker Ro-

land Kauffmann een kijkje in de Franse verenigings-

keuken.

tot 1648 bij het Romeins-Germaanse 
Keizerrijk. Conform het keizerlijk 
gebruik is het principe ‘Cujus Regio, 
Ejus religio’ (eenzelfde vorst, eenzelf-
de godsdienst) opgelegd en de Elzas 
was voor het merendeel luthers. De 
calvinisten werden evenwel ‘gedoogd’ 
in Straatsburg en vormden een 
meerderheid in Mulhouse; als vrije 
republiek gelieerd aan de Zwitserse 
bond, die zelf gereformeerd was als 
gevolg van de invloed van Zwingli. 
Na 1648 is het gebied een toevluchts-
oord geworden voor calvinisten die 
het rooms-katholieke Frankrijk ont-
vluchtten en zich vestigden op het 
platteland. Het protestantisme bleef 
gedoogd.
De Duitse bezetting tussen 1870 en 
1918 verklaart waarom het stelsel 
van scheiding tussen kerk en staat, 

waartoe Frankrijk in 1905 besloot, 
tot op de dag van vandaag niet wordt 
toegepast in de drie departemen-
ten van Elzas en de Moezelstreek. 
De Rooms-Katholieke Kerk blijft 
bestuurd op grond van het Concor-
daat van 1801 en de protestantse en 
joodse kerkgenootschappen door de 
zogeheten Articles organiques van 
1802. De presidenten van de kerk-
besturen worden benoemd door de 
minister-president en de bisschoppen 
van Straatsburg en Metz rechtstreeks 
door de president van de republiek.

Publieke posities
De twee protestantse kerken in El-
zas zijn bevoorrecht met een heel 
bijzonder systeem, het zogenaamde 
‘Droit local’ (plaatselijk recht), waar 
ze aanspraak op kunnen maken. De 
predikanten, en ook bijvoorbeeld de 
priesters en rabbijnen, ontvangen 
hun traktement van de Franse staat. 
Daarnaast is het merendeel van 
de kerkelijke gebouwen eigendom 
van de gemeenschap, waardoor ze 
verzekerd zijn van het onderhoud. 
Daarnaast kunnen de kerken ook een 
beroep doen op subsidieregelingen 
voor hun projecten als deze het ‘ge-
meenschappelijk belang’ dienen. 
Hier staat tegenover dat ze, vanuit 
het gegeven dat ze ‘publieke dienst-
verleners’ zijn, bijvoorbeeld nooit op 
religieuze gronden kunnen weigeren 
een begrafenis te verzorgen, zelfs niet 
als de overledene openlijk ongelovig 
was. Ook een huwelijksvoltrekking 
kan niet worden geweigerd.
Het is dankzij deze juridische be-
schikking dat de kerken van Elzas en 
de Moezelstreek al dikwijls een voor-

H
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sprong hadden, ook op theologisch 
gebied op de andere Franse kerken. 
Zij waren bijvoorbeeld de eersten die 
vrouwen ordineerden (vanaf 1928), 
want het Franse recht van het open-
bare ambt stond ook voor vrouwen 
open. Deze bijzondere situatie ver-
klaart eveneens de goede betrekkin-
gen tussen de kerken en de openbare 
macht: de kerken zijn erkend en ge-
waardeerd als volwaardige medespe-
lers in het gehele sociale leven.
Dit culturele kenmerk en de gehecht-
heid aan het grondgebied van Elzas 
en Moezel vormen vandaag het fun-
dament van de unie tussen de twee 
kerken.

Onderscheid lutheranen en 
gereformeerden
Predikanten en de parochianen 
stappen in de praktijk zonder enige 
moeite over van de gereformeerde 
naar de lutherse kerk en omgekeerd. 
Hoe valt het onderscheid dan nog uit 
te leggen? De theologische verschei-
denheid leeft in de schoot van elk 
van de kerken. Zij komt vandaag tot 
uiting in het geloofsgesprek tussen 
voorstanders van een kerk die zich 
direct verbindt met de samenleving 
en de aanhangers van een meer be-
houdende of evangelicale opstelling. 
Nog meer dan tussen gereformeerden 
en lutheranen is er sprake van oppo-
sitie tussen stedelingen en plattelan-
ders, tussen vrijzinnige theologen en 
aanhangers van een gereformeerde 
liturgie, tussen dragers van de zwarte 
toga en hen die de voorkeur geven 
aan de witte albe met een gekleurde 
stola… Hoe uiteenlopend ook in de 
praktijk, allen zijn ze overtuigd van 
de noodzaak om nieuwe vormen voor 
de verkondiging van het Evangelie te 
vinden!

De vereniging als weg
De Unie is een weg te midden van 
andere wegen. Niemand zal beweren 
dat deze weg de enige oplossing is 
voor de uitdagingen waar men voor 
staat. Er zal meer aandacht besteed 
worden aan het toerusten van leken, 
predikanten en gemeenten, en aan 
de geloofsopvoeding van kinderen 
en jongeren. Kortom: wat zal blijven 
- nu en altijd - is de opdracht het 
evangelie te verkondigen!
De twee kerken willen gewoon niet 
meer tijd verliezen met elkaar kwijt 

te raken in organisatorische vraag-
stukken en zware structuren, complex 
en onwerkbaar. De Unie zal moeten 
leiden tot toenemende vitaliteit en 
toegankelijkheid.

Vanuit de gereformeerde minderheid 
wordt de vrees geuit dat bepaalde 
karakteristieke uitingen van de cal-
vinistische identiteit zullen verdwij-
nen. Dit is onder andere de reden 
dat ‘unie’ geen ‘fusie’ betekent of het 
scheppen van een ‘nieuwe kerk’. De 
twee kerken zullen overeenkomstig 
hun bestaande structuren voortbe-
staan. Zij delegeren eenvoudigweg 
hun bevoegdheden aan de Unie, die 
men kan vergelijken met een holding. 
Zij zullen lid blijven van respectie-
velijk de Lutherse Wereld Federatie 
(LWF) en de Wereldbond van her-
vormde en gereformeerde kerken 
(WARC).

Gebiedsbeperkte vereniging
Sommigen betreuren het dat de 
Unie beperkt blijft tot de Elzas en 
de Moezelstreek. Zij zouden graag 
de mogelijkheid onderzoeken van 
een unie met de twee andere protes-
tantse kerken (de Gereformeerde Kerk 
van Frankrijk, ERF, 300.000 leden 
en de Evangelisch-Lutherse Kerk 
van Frankrijk, EELF, 40.000 leden) 
die zich in het resterende deel van 
Frankrijk bevinden. Maar daarvoor 
zal het noodzakelijk zijn dat de kerk 
van Elzas-Lotharingen afstand doet 
van haar juridisch systeem.
Men zou daarmee overigens wel een 
risico nemen, omdat een dergelijke 
unie niet meer gebaseerd zijn op 
de voornaamste identiteit waarop 
men zich momenteel heeft verenigd, 
namelijk: meer ‘Elzas’ dan protes-
tant.  Maar dit zal teloorgaan in de 
tegenstroom van de kerkelijke traditie 
die openstaat naar de wereld en van 
haar rol van loopplank tussen de 
culturen. Geplaatst op het kruispunt 
tussen Frankrijk en Duitsland werken 
de twee kerken zeer actief samen 
met de Duitse kerken in de regio en 
worden er in evenredigheid relaties 
onderhouden met zowel Stuttgart en 
Karlsruhe als met Parijs.
De ECAAL heeft het voorzitterschap 
van de Conferentie van Kerken in het 
Rijnland waarvan ook de Nederlandse 
kerk deel uitmaakt.
Het startsein voor de Unie van pro-

testantse kerken in Elzas-Lotharingen 
werd gegeven tijdens een groots 
opgezet debat, georganiseerd door 
de leiding van beide kerken. Dit 
debat leidde tot een voorstel dat in 
november 2005 aanvaard werd door 
de gezamenlijke assemblee van de 
gereformeerde synode en het hoogste 
luthers consistorium. In de loop van 
2005 is het voorstel bestudeerd door 
de regering en de hoop is nu dat het 
officiële decreet in de eerste maanden 
van 2006 gepubliceerd zal worden. 
De totstandkoming van de Unie zal in 
Straatsburg worden gevierd op zon-
dag 7 mei 2006.     

Roland Kauffman, medewerker 
publiciteit en dominee in Straatsburg      
Meer informatie: www.epal.fr 



Wijzigingen adressengedeelte 
Luthers Dagboek
Het rekeningnummer van drs.         
S. van Kammen, predikant van 
de ELG Haarlem-Beverwijk (blz. 
261) is gewijzigd in bankrekening 
38.44.23.221.

De diaconie van de ELG Zwolle (blz. 
242) staat opgenomen met een ver-
ouderd adres. Dit moet zijn: Diaconie 
ELG Zwolle, postadres: Koestraat 4, 
8011 NK Zwolle

De secretaris van de ELG Breda (blz. 
224 en blz. 276) is verhuisd. Het 
nieuwe adres is Julianastraat 50, 
5121 LS Rijen.

Het e-mailadres van drs. W.F. 
Metzger (blz. 261) is gewijzigd: 
w.f.metzger@uva.nl

Het e-mailadres (privé) van drs. R.H. 
de Vos (blz. 269 en blz. 283) is gewij-
zigd: rhdevos@hetnet.nl

Dr. A.H. Wöhle (blz. 269) is met in-
gang van 1 oktober 2005 werkzaam 
als secretaris-generaal van het Co-
mité voor Kerkelijke Samenwerking 
en Werelddienst van de LWF/DNK 
te Stuttgart. Zijn adres is Colmarer-
strasse 26 A, D – 70435 
Stuttgart, tel. 0049-711-8499314, 
e-mail a.woehle@gmx.de
  
Afscheid en intrede
Ds. mr. U.A.E. Arnhold, geestelijk 
verzorger in het Evangelisch-Luthers 
Zorgcentrum De Wartburg te Utrecht 
heeft op 16 december jl. afscheid ge-
nomen van De Wartburg. Met ingang 
van 1 januari 2006 is hij werkzaam 
als juridisch beleidsmedewerker van 
de provincie Utrecht.
Drs. R.H. de Vos, geestelijk verzorger 
van Verpleeghuis Hogewey te Weesp 
en Zorgcentrum De Bolder te Huizen 
nam per 1 april j.l. afscheid van De 
Bolder. Met ingang van deze datum 
werkt hij als geestelijk verzorger in 
De Wartburg te Utrecht, naast zijn 
werk in Verpleeghuis Hogewey.

Benoemingen
In de zitting van de Evangelisch-Lu-
therse Synode van 10 december jl. is 

ingestemd met de volgende benoe-
mingen:
-  mw. C. Aartsen-Kraaypoel in de 

functie van ambtelijk secretaris van 
de Evangelisch-Lutherse Synode;

-  mw. dr. M.M. van den Berg als se-
cunduslid van mw. dr. Hiebsch voor 
de Generale Synode;

-  prof. dr. M. Barnard als 
(hoogleraar)lid van de Raad voor 
het Beroepingswerk;

-  dr. drs. Chr. Minderhoud als lid van 
het bestuur van het Nederlands 
Luthers Genootschap voor In- en 
Uitwendige Zending.

In de redactie van Elkkwartaal is 
mw. drs. M.M.B. van der Meij-Sein-
stra door de Synodale Commissie 
benoemd als lid van de redactie. Drs. 
D. Bohlken is benoemd tot voorzit-
ter van de redactie. De redactie heeft 
afscheid genomen van de heer 
T. Albers, die jarenlang het voorzit-
terschap heeft bekleed, en mw. 
H. Vink-Roosch.

Overleden
Op 23 februari jl. is in de leeftijd van 
89 jaar te Zevenaar overleden 
mw. C. Gronloh-van Olst, weduwe 
van ds. J. Gronloh.

Lutherse uitgaven
Het synodesecretariaat ontvangt 
regelmatig enkele exemplaren van 
nieuwe studiedocumenten van o.a. 
de LWF, in een Engelse tekst en de 
VELKD, in het Duits. Deze docu-
menten kunnen uitgeleend worden 
en geïnteresseerden kunnen deze 
opvragen. Op dit moment zijn er de 
volgende nieuw ontvangen verslagen 
beschikbaar:
-  Lutheran ethics at the intersections 

of God’s one world” (LWF-study); 
-  A healing communion in Europe 
-  verslag van de LWF Churchleader-

ship Consultation, IJsland;
-  Lutherische Kirche in der Welt - 

Jaarboek 2006 Martin Luther Bund;
-  Research Evaluation Report 1999-

2004 Evangelical-Lutheran Semi-
nary.

Vacatures LWF
Bij het synodesecretariaat komen met 
een zekere regelmaat vacatureberich-

ten van de LWF binnen. Deze worden 
doorgestuurd naar de personeelsafde-
ling van de PKN-dienstenorganisatie 
en op de website geplaatst. Mocht u 
belangstelling hebben om deze berich-
ten persoonlijk te ontvangen, dan kunt 
u dit aanvragen bij het synodesecre-
tariaat (email c.aartsen@pkn.nl, tel. 
(030) 880 14 35.

Gezocht
webmaster lutherse website
In het kader van een afstudeeropdracht 
wordt op dit moment door de heer 
P. de Koning hard gewerkt aan het tot 
stand brengen van een landelijke lu-
therse website. Hij wordt hierin vanuit 
de Synodale Commissie begeleid door 
drs. D. Bohlken. De bedoeling is dat de 
Nederlandse lutheranen binnen afzien-
bare tijd helemaal ‘online’ zijn, com-
pleet met links naar landelijke commis-
sies en besturen, gemeenten en inter-
nationale contacten. De website wordt 
helemaal kant-en-klaar opgeleverd, 
maar het is uiteraard de bedoeling dat 
deze ook na het vertrek van de heer 
De Koning actueel blijft. Daarvoor 
zoekt de Synodale Commissie en-
thousiaste mannen/vrouwen die hier 
ervaring mee hebben en die het leuk 
vinden om een stukje van hun vrije 
tijd voor dit doel beschikbaar te stellen. 
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot drs. D. Bohlken of mw. 
C. Aartsen-Kraaypoel.

Rondzendbrief ds. P. van Bruggen, 
Nias
In het vorige nummer van Elkkwartaal 
heeft u kennis kunnen maken met de 
familie van Bruggen, die uitgezonden 
is naar Nias. Ds. van Bruggen gaat 
werken aan de Theologische Hoge-
school Sundermann in Gunungsitoli, 
waaraan de theologiestudenten van de 
BNKP tot predikant worden opgeleid. 
Op 10 maart jl. is het echtpaar van 
Bruggen met de drie kinderen naar 
Nias vertrokken. Hun toekomstig adres 
is STT Sundermann, Jalan Pendidikan 
19, Tohia-Gunungsitoli, 22813 North 
Sumatera (Sumut), Indonesia. Als u 
belangstelling hebt om de rondzend-
brieven te ontvangen, kunt u zich 
aanmelden bij de Helpdesk van Kerkin-
actie, info@kerkinactie.nl of telefoon: 
(030) 880 14 56.
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agenda 2006
19 mei  Evangelisch-Lutherse Synode, Kasteel Hoekelum,   

Bennekom
1, 2, 3 mei  Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
3, 4, 5 juni  Pinksterweekend Commissie Weekenden,    

Kasteel Hoekelum, Bennekom 
6 mei  Ontmoetingsdag Vrienden van Hoekelum,    

Kasteel Hoekelum, Bennekom (zie ook p. 17)
24 t/m 28 mei   Jeugdmuziekdagen te Amerongen
2  t/m 5 juni  Jongerenmuziekdagen te Amerongen
22 t/m 29 juli  Werkweek voor Kerkmuziek te Zenderen (bij Almelo)
2 oktober  Algemene Ledenvergadering Vereniging Luthers   

Diakonessenhuis Fonds, NH hotel Utrecht, 20.00 uur.
6, 7, 8 oktober   Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
28 oktober  Lutherdag/Kerkkorendag te Utrecht
11 november  Evangelisch-Lutherse Synode, Kasteel Hoekelum,   

Bennekom

Voor meer informatie kunt u terecht bij het synodesecretariaat, 
Coby Aartsen-Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35.

Komend voorjaar verzorgen prof. 
dr. Bob Kolb (Concordia Seminary, 
St. Louis (MO) en prof. dr. Klaas 
Zwanepol (Evangelsich-Luthers 
Seminarium Utrecht) met mede-
werking van dr. Eddy Hallewas en 
ds. Wim van Beek een cursus over 
Luthers Kleine Catechismus. De 
cursus is bestemd voor een breed, 
theologisch geïnteresseerd publiek. 
Door de docenten wordt de histo-
rische achtergrond van deze cate-
chismus toegelicht, maar ook wordt 
uitdrukkelijk aandacht gegeven aan 
de betekenis ervan voor kerk en 
theologie van vandaag. Het laatste 
gebeurt onder andere door een mo-
derne geloofsleer en onderwijs aan 
jongeren bij deze cursus te betrek-
ken. Kortom, een buitengewoon 
interessant onderwijsaanbod voor 
wie geïnteresseerd is in de wortels 
van de protestants-lutherse traditie 
en de betekenis daarvan voor ge-
loof en theologie in het heden. 

De cursus is bedoeld voor een 
breed publiek van predikanten en 
theologiestudenten en andere 
theologisch geïnteresseerden uit 
de Protestantse Kerk in Nederland, 
maar ook belangstellenden van 

buiten de PKN zijn uiteraard hartelijk 
welkom. De cursus is zo opgezet dat 
de onderwerpen ook apart kunnen 
worden gevolgd. Hoewel dat duide-
lijk de voorkeur geniet, hoeft u dus 
niet alle dagen mee te maken. Van de 
deelnemers wordt enige voorberei-
ding voor de betreffende cursusdagen 
gevraagd. De cursus zal in twee talen 
(deels Engels en deels Nederlands) 
worden aangeboden; de docenten 
verstaan en spreken ook Duits. 

De cursus wordt tweetalig (Engels en 
Nederlands) gegeven. 
Cursusdagen zijn: 29 en 31 mei en 2, 
6, 8 en 9 juni 2006.
Tijden per dag: 10.15-12.45 uur en 
13.15-15.45 uur. Plaats: Univer-
siteitscentrum de Uithof, Utrecht 
(tussen haken de zaalruimte in resp. 
Transitorium 1 en 2)
Kosten: inclusief cursusmateriaal: 

 25,-. Informatie en aanmelding 
(graag voor 1 mei a.s.) bij voorkeur 
per e-mail: kzwanepol@hetnet.nl of 
telefonisch (030) 253 94 03.

Programma:
29 mei: The use of a catchism
Middeleeuwse achtergrond, inleiding 
op de tekst, vergelijking met andere 

catechismussen 
(met bijzondere 
aandacht voor Heidel-
bergse Catechismus), receptie van 
de Kleine Catechismus in Neder-
land (Bob Kolb en Klaas Zwanepol) 
 
31 mei The meaning of the law
Geboden en huistafel (Bob Kolb en 
Klaas Zwanepol)

2 juni: The impact of faith
Uitleg van de drie geloofsartikelen 
(Bob Kolb en Klaas Zwanepol)

6 juni: The sense of prayer
Het Onze Vader, morgen- en 
avondzegen, tafelgebed en dank-
zegging
(Bob Kolb en Klaas Zwanepol)

8 juni: 
The relevance of sacrament
De doop en het doopboekje 
(Wim van Beek); Het avondmaal 
(Klaas Zwanepol)

9 juni: 
The value of ecclesiastical customs
Het trouwboekje (Eddy Hallewas); 
De biecht en het sleutelambt 
(Bob Kolb)

Cursus over Luthers Kleine Catechismus

Oproep 
In de literatuurverzameling ten behoeve 
bestudering van de geschiedenis van de 
Lutherse Kerk in Nederland wordt ook 
in de inhoud het Evangelisch-Luthers 
Weekblad opgenomen. Van de jaargangen 
1945-1957 beschikken wij over apart 
gemaakte, gestencilde inhoudsopgaven. 
Graag zouden wij ook in bezit komen 
van de inhoudsopgaven van de overige 
jaargangen. Wie kan ons daaraan helpen? 
Verder zijn wij ook geïnteresseerd in de 
overname van de bekende 18e eeuwse 
studie van Andries Pauw, Europa’s 
Lutherdom (Amsterdam, 1743).
Graag even een berichtje naar:
K. Zwanepol, Leeuwerikstraat 78, 
3853 AE Ermelo, (0341) 49 36 29; 
kzwanepol@hetnet.nl 
(voorzitter werkgroep ‘Geschiedenis van 
de Lutheranen in de Lage Landen’)



Kwam vroeger, vooraf-  

gaande aan de voorjaars-

zitting van de Lutherse 

Synode het kader van de 

kerk bijeen in de Generale 

Kerkelijke Vergadering, 

dit jaar is een begin ge-

maakt met een jaarlijkse 

lutherse ontmoetingsdag.

et thema was: ‘Hoe overleven 
wij de vrijheid’. Na het 
ochtendgebed door de 

president hield ds. Christian Rave 
(thans te Freiburg, vroeger te 
Monnickendam) een inleiding over 
het onderwerp, waarna in een kleine 
groepen verder werd gepraat.

Lutheranen zijn slordig. Er hadden 
zich veertig belangstellenden opge-
geven, er kwamen er tachtig. Een 
kleine broodvermenigvuldiging zorg-
de dat iedereen te eten en te drinken 
kreeg.
 
‘s Middags waren er workshops over 
aspecten van vrijheid en gemeente-
zijn. Een viering met inbreng van 
verschillende deelnemers besloot de 
ontmoetingsdag. Behalve voor de sy-
nodeleden, die mochten nog twee uur 
vergaderen over de opleidingen.

Herman Leker

LOVE: leren, ontmoeten, 
vieren, enthousiasmeren
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Ds. Christan Rave, inleider

Deelnemers aan de LOVE-dagH



LOVE: leren, ontmoeten, 
vieren, enthousiasmeren

Een cadeau voor de stewards

Discussiegroep

De stewards, Amsterdamse jongeren die 
de dag begeleidden

 Tom Strasser (seminarium) en broer Dirk 
(predikant) beide op krukken, maar niet 
door hetzelfde ongeval!
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De villa’s
Deze hebben vier tweepersoonskamers, 

een ruime woonkamer, volledig 

ingerichte keuken, sauna, infrarood-

cabine, bubbelbad, zonnehemel en twee 

badkamers.

Er zijn speciale voorzieningen voor 

gehandicapten, zoals een aangepaste 

badkamer met toilet op de begane grond 

en een traplift.

Voor wie?
50-jarig huwelijksfeest met de hele 

familie, een catechisatiegroep, 

kerkenraadsweekeinde, bejaardengroepen, 

gehandicapten met begeleiders, ook van 

verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voorzieningen
Ontbijtservice, ‘diner dans la bungalow’,

Brabants café, restaurant in antieke 

boerderij, high tea, barbecue: het is 

allemaal beschikbaar op het park.

Topvilla’s met gehandicapten-

voorzieningen op een toplocatie
Uitjes
Duc de Brabant te Diessen (Noord-

Brabant) ligt vlak bij de Efteling, 

grote landgoederen, Tilburg, een 

trappistenklooster en Safaripark De 

Beekse Bergen. U kunt wandelen, fietsen, 

paardrijden, schaatsen of bij een vennetje 

gaan liggen.

Kortingen
Er worden aanzienlijke kortingen gegeven 

indien één van de gasten gehandicapt, 

ouder dan 60 jaar of lutheraan is.

Informatie en boekingen
SLAB, De Bus 42B, 5581 GP, Waalre

Tel. 040  22 33 44 0, fax 040  22 33 17 3

E-mail: info@slab.nl

Website: www.slab.nl

STICHTING LUTHERS 

ACCOMMODATIE BEHEER 

SLAB


