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et is alweer bijna kerst.  
Ik schrik ervan hoe snel het 
jaar voorbij gaat. In de stroom 

van gebeurtenissen is het soms goed 
dat er synoden zijn. Af en toe even 
tijd voor wat reflectie. Wat mij betreft 
mag dat nog wel wat meer. Als hoog-
ste bestuurlijke organen van de kerk 
worden ze toch geacht richting- 
gevend te zijn. Hoe kun je anders 
richting geven dan er grondig over 
na te denken en elkaar aan te steken 
met creativiteit? Als u mij vraagt 
naar een wens voor 2009 dan weet ik 
het wel: dat kerkelijke bestuurders los 
durven te laten, vrijelijk naar de toe-
komst durven te kijken, ideeën spuien 
en dan pas de structuur erop leggen. 
Als ik de 1200 kerkverlaters per week 
verneem, het getal dat ik tegenkwam 

H in het rapport van de commissie 
Veerman ‘De wissel voorbij: het spoor 
en de bielzen’, dan moet ik conclude-
ren dat de kerk veel laat liggen. 
Of moet het begrip kerk en de daarbij 
behorende associaties eens onder de 
microscoop? Waar willen we heen 
met het protestantisme in Nederland? 
Is de vraag van mensen in deze niet 
belangrijker voor richting dan de 
organisatie? 
Wellicht ga ik u te ver in mijn  
gedachtegang. Volgt u hem dan  
alstublieft tot waar u wilt, maar pakt 
u in ieder geval de wens van de  
redactie van Elkkwartaal op: 

Zalig kerstfeest!

Praxedis Bouwman

Ten geleideColofon

Bij de voorplaat
Dit handwerk, de kerstkaart 2008 van de Lutherse Wereldfederatie, werd ontworpen door Sirajus Sadeque, een kunstenaar uit Bangladesh. Naaien, weven en borduren is een 
deel van het werk dat wordt gedaan door Enterprise Pvt Ltd (REPL) in samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie Rangpur Dinajpur Rural Service (RDRS), een 
aan de LWF geassocieerd programma in Bangladesh. Arme vrouwen en opgroeiende meisjes krijgen materiaal, kunnen thuis werken en de RDRS verkoopt vervolgens hun 
product. De vrouwen krijgen betaald en kunnen hun werkuren, en daarmee ook de zorg van de familie, zelf indelen.
Een voorbeeld is Morsheda Khatun, een 20-jarige moslima uit Noord-Oost Bangladesh, die tot de vijfde klas naar de lagere school ging. Haar vader duwt een rickshaw, haar 
moeder zorgt voor de familie, drie dochters en twee zoons. Morsheda kreeg les in handwerken en verdient daarmee inmiddels een dollar per dag. Ze kan zichzelf voorzien 
van kleding en eten. Bovendien steunt ze met het geld haar familie. (foto copyright: LWF/RDRS)
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Meditatie

Antwoord

k voel me meegenomen naar een andere wereld.  
Geen zoete beelden van een lief kindje in een kribbe. 
Geen kerstboom en eindeloze herhaling van kerstlied-

jes. Geen romantisch ingesneeuwde kerk en uitgebreide 
diners. Al dat niet.
Ik voel me meegenomen naar een wereld vol oude  
verhalen. Misschien een sprookje? Misschien een droom?  
Ik wordt in iets meegenomen, dat zich niet met woorden 
laat bevatten. Ik laat me meenemen in het verhaal van 
Jezus - verteld vanuit zijn geloof, niet vanuit historische 
feiten.

Het woord van God heeft kracht. Als je terug kijkt naar 
het scheppingsverhaal, dan is het woord zelfs ouder dan 
de wereld. Het woord was er al voordat de mens er was, 
voordat de planten of dieren er waren. Het woord was in 
God. En dat woord was niet zomaar in de grote ruimte 
gezegd, maar: ‘God spreekt en het is’. Het woord dat door 
God wordt uitgesproken is daad, het woord gebeurt. De 
wereld is ontstaan door het woord van God. Het woord is 
dus vol van leven, vol daadkracht, vol licht - zo vol, dat 
het woord leven, daadkracht en licht tot stand brengt, zo 
vol zelfs, dat het woord zelf leven, daadkracht en licht is. 
Begin en einde, schepping en verlossing komen zo dicht 
bij elkaar op dit concentratiepunt, dat er geen verschil 
meer bestaat. Niet voor niets ligt dit concentratiepunt in 
de langste nacht. Direct na deze nacht zul je zien, wat het 
betekent. Dat het namelijk werkelijk lichter wordt. Iedere 
dag een beetje meer licht, daadkracht en leven.

Ik hoor in het verhaal van Johannes het verhaal van de 
wereld. De goede schepping, licht en donker, de mensen 
die het woord horen en de mensen die het woord niet 
horen. Het woord dat geen weerklank vindt. Compact 
worden hier alle verhalen van de mensen bij elkaar 
gebracht. Maar veel meer nog wordt mij iets van God 
verteld. Op alle afwijzing, op het niet waarnemen, op het 

niet luisteren en niet horen van alle eeuwen heeft God een 
antwoord. En dat antwoord is, dat hij op de wereld komt. 
Daarmee opent hij voor de mensen de horizon van zijn 
liefde. Het antwoord van God wordt voor mensen tastbaar. 
Het werkt verder in de boodschap van Jezus. Misschien 
waren de verhalen van Jezus niet eens zo veel helderder, 
overtuigender of begrijpelijker, maar de harten van de 
mensen werden geraakt. De verhalen van Jezus verander-
den het leven van de mensen en bovenal gaven de ver-
halen nieuwe hoop. Dat is de kracht van het woord van 
God, van de verhalen van Jezus.

Het is een soort betovering. De drukke tijd tot kerst laat 
het wellicht nog niet toe. Maar vanaf kerstnacht laat ik mij 
betoveren. De hectische tijd is voorbij. Er gaat iets veran-
deren. Ik ben op zoek naar nieuwe oriëntatie. Ik kom op 
adem. Natuurlijk moet ik er zelf iets aan doen, maar het is 
er gewoon. Even doorademen. Het gebeurt. Ik wordt mee-
genomen in het enthousiasme van de betovering.
Het is niet gebleven bij gepraat of zelfs gebabbel. Het zijn 
woorden. Het woord. Niet het alledaagse, dat eerder wan-
trouwen dan vertrouwen oproept. Niet de alsmaar door-
gaande overdrijving en weerkaatsing, maar het woord 
van God.
Het begin valt niet meer samen met de oerknal of iets der-
gelijks, maar het begin is de basis van mijn schepping.  
Het begin betekent relatie en contact. Het begin betekent 
daad en energie. God zoekt relatie met mij, zoekt de 
gemeenschap met de mensen. Hij hoopt op antwoord.

Ieder kruispunt in het leven heeft dit begin in zich. Het 
begin dat vertrouwen wil geven, dat richting geeft en op 
weg helpt. Het begin vol daadkracht, leven en licht.

Gezegende kerstdagen.

Detlef Bohlken

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 
erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem 
ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben 
hem niet ontvangen.  Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen 
van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een 
man, maar uit God. 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid 
gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1: 1-5 en 9-14)
 

I
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e Protestantse Kerk in Neder-
land kwam in de afgelopen 
maanden een paar keer  

bestuurlijk bijeen. Zowel de generale 
synode, het hoogste bestuursorgaan 
van de kerk, als de evangelisch- 
lutherse synode vergaderden.  
De start van de evangelisch-lutherse 
synode in november was een bezin-
ning op een andere manier van wer-
ken. In mei 2009 treedt, na de verkie-
zingen, de nieuwe synode aan. Het 
aantal leden van de synode gaat van 
36 naar 18. Volgens het voorstel van 
de structuurcommissie past een net-
werkorganisatie het beste bij die  
andere manier van werken. Toen de 
beslissing tot verkleining werd geno-
men met een nipte meerderheid werd 
er nogal gemord over de halvering.  
Het werk van de synode zou niet 
meer gedaan kunnen worden. Door  
in deze vergadering te laten zien dat 
paradigma’s de grondslag zijn van 
houding en opinie, had de structuur-
commissie een reflectie op paradig-
ma’s bedacht. Verfrissend, verrassend, 
confronterend, positief en nuttig 
spraken de synodeleden over manie-
ren om paradigma’s te veranderen. 
De wens werd geuit om deze ziens-
wijze en de constructieve atmosfeer 
van de discussie door te geven aan de 
nieuwe synode. Overigens: het gemor 
van mei over de verkleining werd in 
november afgestraft door het bij  
lange na niet voltallig zijn van  
de synode.   

Kerk in de toekomst
‘Samen’ is het kernwoord van de 
aanbevelingen van de stuurgroep 
Werk in de Wijngaard, een door de 
generale synode ingestelde commissie 
onder leiding van oud-minister Cees 
Veerman. De stuurgroep heeft het 
afgelopen jaar op vijf thema’s een 
doorsnee van de kerk gemaakt en 
formuleerde een integrale visie op de 
toekomst van de Protestantse Kerk. 
Per week verlaten momenteel 1200 
mensen de kerk. In het rapport van 
de stuurgroep ‘De wissel voorbij: het 
spoor en de bielzen’ wordt de na-
drukkelijk samenwerking met ruimte 

aanbevolen. Het is zaak - volgens de 
stuurgroep - dat academisch- en 
HBO-geschoolde theologen verant-
woordelijk zijn voor de invulling van 
het ambt en dat de classicale verga-
deringen (regionale besturen) de kwa-
liteit van de kerk op bovenplaatselijk 
niveau bewaken. 

Uit de generale synode klonk kritiek 
op een voorstel tot specialisatie en 
loopbaanontwikkeling van predikan-
ten en het voorgestelde teamwerk. 
‘Een predikant neemt geen deel aan 
het arbeidsproces. Hij of zij is vrijge-
steld om het werk in de gemeente te 
doen.’ Daarnaast is de werkgroep die 
het functioneren van de classes onder 
de loep nam gevraagd opnieuw de 
verhouding classicale vergadering en 
een bestuurlijk niveau hoger onder de 
loep te nemen. 
Speciaal van belang voor de over het 
algemeen kleine lutherse gemeenten 
is de richting die het rapport geeft 
over het voortbestaan van en de hulp 
aan bestaande gemeenten in de Pro-
testantse Kerk. Financiële steun uit de 
solidariteitskas zou in de toekomst 
uitsluitend mogelijk moeten zijn op 
basis van actieve samenwerking tus-
sen gemeenten. 
Vanwege de werkzaamheden van de 
‘commissie Veerman’ ligt de uitvoe-
ring van de lutherse motie over steun 
aan gemeenten even stil. De motie en 
met name de financiële richting van 
‘Veerman’ overlappen elkaar. 
  
Doop
In een bespreking van de doop, doop-
gedachtenis en vernieuwing in de 
generale synode dit najaar, sprak de 
generale synode zich uit tegen een 
nieuw ritueel van doopvernieuwing 
door onderdompeling. Synodelid  
Sabine Hiebsch verwoordde het zo: 
‘Het is theologisch gevaarlijk om met 
een nieuw ritueel het sacrament van 
de doop bijna te herhalen. Het is niet 
de mens die handelt, maar God. De 
mens ontvangt.’ Op initiatief van het 
Evangelisch Werkverband, door vra-
gen uit de praktijk, stond het onder-
werp op de synode agenda.  

Paradigma’s en andere synodezaken 

D

‘Praktijkvragen 
niet negeren’
Marcel Barnard, hoogleraar aan de 
Protestantse Theologische Univer-
siteit en adviseur van de lutherse 
synode, vindt dat in het gesprek 
over de doop in de generale syno-
de volstrekt voorbij is gegaan aan 
de vraag uit de praktijk. ‘De vraag 
is soeverein genegeerd’, zo zei hij 
tijdens de najaarssynode van de 
lutheranen.
Barnard hekelt het feit dat voorbij 
wordt gegaan aan culturele ont-
wikkelingen. Cultuur is altijd van 
belang. Geloof en doop horen bij 
elkaar en wellicht krijgt dat an-
dere vormen bij jongeren. Grenzen 
worden opgezocht, dus moet je 
debatteren. ‘Juist wij lutheranen, 
die prat gaan op inbreng van li-
turgische vernieuwing, zouden 
het voortouw moeten nemen in de 
liturgische discussie, we zouden 
overstijgend moeten zijn aan mo-
daliteit.’  
Angst ligt volgens de hoogleraar 
aan de basis van het voorbijgaan 
aan de vraag uit de praktijk en is 
volgens hem geen goede raadge-
ver. ‘Ik vind de reactie ‘God die 
handelt’ teleurstellend. Er wordt 
geherdoopt, er spelen concrete 
vragen rondom de doop. Mis-
schien komen we aan het einde 
van de discussie wel uit op ‘God 
die handelt’, maar je moet door de 
vragen heen. Ze moeten doordacht 
worden, ga ze niet uit de weg.’

De synode beklemtoonde het belang 
van doopcatechese en een creatieve 
wijze van het vormgeven van de 
doopgedachtenis. (Elkkwartaal  
berichtte eerder over de doop in  
oktober 2008)

Praxedis Bouwman
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Didi de Mildt brengt beweging in 
Arnhem (foto: Alma Evenhuis)

e Arnhemse studentenpastor 
werd onlangs in deeltijd be-
noemd voor twee jaar. Ze is 

vastbesloten om het Arnhemse Stu-
denten Pastoraat (ASP) van nood-
leidend te keren naar levend en  
bewegend. ‘Studentenpastoraat is 
missionair, voor dat deel moet je 
risico’s durven nemen,’ stelt Didi de 
Mildt. ‘De oude manieren werken niet 
meer, evenmin is het vanzelfsprekend 
dat studenten uit zichzelf gezellig 
binnenlopen met hun levensbeschou-
welijke vragen, als ze die al hebben’. 
Dus trekt ze er zelf op uit, naar de 
campus van hogeschool en universi-
teit waar ze zich mengt onder het 
studentenvolk, aanschuift bij een 
groepje of een praatje maakt met 
iemand die alleen zit. Ze draagt een 
badge met naam en functie wat niet 
zelden de insteek is van een gesprek. 
Want zelfs het begrip ‘studenten-
pastor’ doet niet bij iedereen een bel 
rinkelen.
De Mildt noemt dit een vorm van 
presentiepastoraat, als ’ik ben van de 
kerken’. Niet kerigmatisch, niet wij-
hebben-de-weg, maar: als je iets 
zoekt, zijn we bij jullie. Duidelijk 
maken dat binnen de kerkelijke tradi-
tie - vroeger voor ieder bekend - een 
manier, een weg is. 

Goed klimaat
Het klimaat in Arnhem lijkt vrucht-

baar: opleidingen voor kunsten en 
veel aandacht voor bijvoorbeeld 
duurzaam groen of ethisch zaken-
doen. Thema’s waarbij De Mildt, ook 
pastoraal gezien, goed aansluiting 
kan vinden. De Arnhemse PABO heeft 
een sectie levensbeschouwing en zo 
tevens een doorverwijsfunctie. De 
HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) 
levert een financiële bijdrage aan het 
ASP. Er zijn de ‘Vrienden van het 
ASP’ die bijdragen aan speciale pro-
jecten. Het is dus geen bierkaaivech-
ten, er is duidelijk een behoefte; de 
bereidheid om bij te dragen aan de 
voorzieningen teneinde breder te 
kunnen dragen helpt daarbij.
Ook vruchtbaar is de integrerende 
samenwerking met de zeer actieve 
Evangelisch Lutherse Gemeente van 
Arnhem. Behalve op de campus is 
Didi de Mildt ook aanwezig op het 
internet. Niet met statische informa-
tie, maar dynamisch in het aanhaken 
bij weblogs en via Hyves. Het project 
‘Nieuw Kwartier’ is een webcommu-
nity in ontwikkeling voor en door 
studenten, speels, toegankelijk en 
uitnodigend tot samen bouwen aan 
de uitwisseling van ideeën, projecten 
en ontmoetingen. 

Missie moet je dóen, vindt ze. Zonder 
drammen of sleuren probeert ze stu-
denten die nadenken over hun eigen 
geloof en religie te helpen in het vin-

den van hun weg daarin. Ze werkt 
vanuit het oecumenische besef, dat 
iedere religie of stroming met een 
eigen traditie ook eigen vragen op-
roept. Traditie biédt iets, dat moet je 
niet zomaar overboord zetten. Voor 
haar ligt de kern van het verhaal bij 
het mens worden, leven. De moslim-
student die zich niet langer kan vin-
den in zijn eigen geloof, maar het 
ook niet overboord kan zetten, wijst 
ze op verbindende elementen. Ze 
herkent dan tevens haar eigen erva-
ring: van huis uit gereformeerd, toen 
een hele tijd niets en tijdens haar 
theologiestudie weer terug bij christe-
lijke tradities.

Christmas Carols 
In slechts een paar maanden heeft 
Didi de Mildt heel wat in gang gezet. 
Zo zijn er gespreksavonden ‘interreli-
gieuze dialoog’ tussen studenten met 
een joodse, christelijke en islamiti-
sche achtergrond, gevolgd door be-
zoeken aan gebedshuizen in Arnhem 
en omstreken. Met het thema ‘verbor-
gen boodschappen in films’ wordt 
besproken welke boodschappen en 
symboliek te vinden zijn in gewone 
bioscoopfilms, bijvoorbeeld in The 
Witness van Peter Weir, met Harrison 
Ford. In het project ‘De Regenboog 
Loper’ praten gay en straight samen 
over seksuele geaardheid en of je als 
homo jezelf kunt zijn op de oplei-
ding. Er is een lezing over dood en 
rijkdom, gevolgd door een bezoek 

D

Studentenpastor Didi de Mildt: 

‘Missie moet je dóen’
Toen de dienstenorganisatie van Protestantse Kerk in 

2002 een vacaturestop instelde voor alle categoriale 

pastoraten vielen er landelijk gevoelige klappen. 

Menig studentenpastoraat moest het doen met  

minder (of geen) menskracht. Verdere bezuinigingen 

dreigen. Didi de Mildt, studentenpastor in Arnhem, 

ziet in die dreiging juist een kans. 
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e Vereinigte Evangelisch-Lu-
therische Kirche Deutschlands 
is een kerkverband van acht 

lutherse kerken in Duitsland. Naast 
onze partnerkerk Nordelbien behoren 
ook Mecklenburg, Hannover, Schaum-
burg-Lippe, Braunschweig, Sachsen, 
Thüringen en Bayern bij de VELKD, 
bij elkaar rond 9,8 miljoen leden. 

Vooral op het gebied van theolo-
gie, liturgie en godsdienstpedagogie 
wordt samengewerkt. De opleiding 
van de predikanten en de oecumeni-
sche contacten worden gezamenlijk 
gedragen. Een belangrijk element is 
daarbij het contact met de Rooms-
Katholieke Kerk.
Maar uiteraard zijn er meer protes-
tantse kerken in Duitsland, ‘evange-
lisch’ zegt men in het Duits. Een aan-
tal daarvan zijn ook lutherse kerken, 
andere gereformeerd of ‘uniert’, wat 
een combinatie van luthers en gere-
formeerd is. In de EKD (Evangelische 
Kirche in Deutschland) werken al 
deze kerken samen. Ze vormen op die 
manier een gezicht voor de protes-
tantse kerken. 

Identiteit
De laatste jaren is de VELKD bezig 
om de relatie met de EKD te herzien. 
Men groeit meer naar elkaar toe. 
Tegelijk ontstaat daarbij de vraag, 
wat specifiek luthers is. Daarbij wordt 
niet vanuit een minderheidspositie 
gedacht, maar vanuit de meerderheid. 
Waar protestants eigenlijk altijd als 
voornamelijk luthers wordt gezien 
rijst dan de vraag wat het specifiek 
lutherse kan zijn in deze tijd en bin-
nen de protestantse setting.

Tijdens de generale synode van de 
VELKD dit najaar in Zwickau stond 
daarom het thema ‘luthers zijn in 
de 21e eeuw’ centraal. Het in stand 
houden van een traditie is daarbij 
geen doel op zich gebleken. Toekomst 
heeft een verleden nodig, en verleden 
heeft toekomst nodig.
Aan de hand van drie hoofdthema’s 
besprak men wat luthers zijn in deze 
eeuw kan betekenen: eredienst, mis-
sie en leren. 
De eredienst wordt, zeker in de 
lutherse traditie, gezien als de ge-
zamenlijke viering waarin ruimte 
ontstaat om het Woord te horen, en 
Doop en Heilig Avondmaal te vieren. 
De eredienst is de plek, waar ge-
meente zichzelf vindt en met elkaar 
ontdekt waar het ten diepste in het 
gemeente-zijn om gaat. Daarmee is 
echter geen vaste vorm vastgesteld. 
Vanuit de traditie zullen vele ele-
menten een rol spelen, die tegelijk 
ook voor eenheid zorgen. Eenheid 
binnen de gemeente, eenheid tussen 
verschillende gemeenten en eenheid 
ook internationaal en oecumenisch. 
Vooral de aandacht voor kerkmuziek 
hoort van oudsher bij de lutherse 
traditie, veelmeer dan bij de katho-
lieke of gereformeerde. De esthetische 
invulling van de eredienst maakt 
verkondiging mogelijk, is onderdeel 
van de verkondiging.

Missie 
Missie brengt mensen uit verschil-
lende richtingen samen. Zij kunnen 
zich zien als lidmaten van de ene 
kerk. Missie wil uitnodigen en daarbij 
de veelvoud van culturen en tradities 
tot gesprek en gemeenschap brengen. 

De Lutherse Wereldfederatie geeft 
vorm en inhoud aan deze verbonden-
heid. Lokaal krijgt missie vorm in 
het respect, dat christenen hebben 
voor de levensvormen van hun me-
demensen en hun inzet voor mensen, 
ongeacht hun religieuze of politieke 
overtuiging.

In relatie tot de wereld…en God
Rechtvaardiging door geloof is in de 
lutherse theologie een essentieel uit-
gangspunt. De mens heeft zijn waar-
de niet vanuit zijn eigen prestaties, 
maar vanuit de genade van God. De 
taak van de kerk bestaat er dan in, de 
mens in zijn zelfwaardering te beves-
tigen. Leren heeft daarin een bijzon-
dere functie. De mensen worden be-
vestigd in hun eigen ontdekking van 
de door God geschonken waarde en 
waardigheid. Mensen reflecteren hun 
geloof en maken het zich daardoor 
eigen. Vanuit deze doorleefde kennis 
worden mensen gesterkt in hun vaar-
digheid kritiek te uiten waar nodig en 
in dialoog te treden. Juist ook in een 
seculiere maatschappij vragen deze 
talenten zorg en aandacht.
Luthers ben je dus altijd in de wereld 
en in relatie met de wereld. Maar 
vooral in relatie met God. Daarbij 
gaat het in de lutherse waarden niet 
om dingen, die aan de lutherse tradi-
tie zijn voorbehouden, maar de spe-
cifieke invulling en het grote belang 
van deze elementen voor het mens 
zijn. Ook in de 21e eeuw blijft het 
luthers-zijn zichtbaar, juist ook in de 
bredere protestantse en oecumenische 
context.

Detlef Bohlken

aan het werk ‘For the love of God’ 
van Damien Hirst Rijksmuseum. 
Het net opgerichte ASP-studenten-
koor repeteert volop voor het project 
‘studenten zingen voor studenten’.  
In de kerstperiode zal het koor Christ-
mas Carols zingen in de stad (de of-
ficiële ventvergunning is binnen); de 
opbrengst is voor vluchtelingstuden-

Voor contact met het Arnhems 
Studenten Pastoraat:
asp-arnhem@planet.nl
Kastanjelaan 22E

6828 GL  Arnhem
tel. (026) 446 11 92
ASP.hyves.nl 

ten. Elke dinsdag koken studenten 
van verschillende nationaliteit voor 
elkaar; tijdens een Chinees, Afghaans, 
Duits of Hollands maal worden erva-
ringen uitgewisseld. De Mildt krijgt 
net een nieuwe aanmelding voor de 
komende dinsdag binnen en zegt 
tevreden: ‘Mooi, weer vier erbij!’

Alma Evenhuis

Luthers zijn in de 21e eeuw
D
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n de dienst waarin de voorgan-
gers van de gemeenten, Klaas 
Touwen, Jacques Bras en Ruud 

Bloemendaal, hun deel hadden,  
verwoordde Touwen het zo: 
‘…En nu zijn wij hier als drie gemeen-
ten samen om iets te doen dat hele-
maal niet vanzelfsprekend is: wij ver-
binden ons aan elkaar. Wij geven iets 
van dat rare autonomiedenken op: de 
autonomie - letterlijk ‘eigengereidheid’ 
en zelfhandhaving’ - van de plaatse-
lijke gemeente die overal zo hoog in 
het vaandel staat, wat een blok aan 
het been is dat, een groot obstakel! 
Die afgezonderde autonomie is hele-
maal geen evangelische deugd. Nee, 
wij willen instaan voor elkaar en wat 
we ons daarmee op de hals halen, dat 
weten we niet, maar omwille van de 
broederschap en zusterschap van al 
Gods kinderen verbinden wij als drie 
kleine gemeenten ons aan elkaar 
opdat wij ons ten dienste stellen van 
kerk en samenleving.
Want laat dit geen binnenkerkelijke 
noodgreep zijn, geen overlevings-
tactiek, niet een laatste redmiddel tot 
zelfbehoud, want dat zal ons niet 
baten. Wie zijn leven behouden wil, 
die zal het verliezen, maar wie zijn 

leven verloren heeft om mijnentwil, 
zegt Christus, die zal het behouden.
En het gaat vandaag ook al niet om 
die hoogbejubelde lutherse traditie, 
tenminste niet als dat een gehecht-
heid aan een gefossiliseerd verleden 
zou inhouden.
Want een traditie ligt niet achter je, 
dat is een groot misverstand. Een 
traditie wordt getrokken door de tijd, 
een traditie vernieuwt zich, althans 
voor zover zij levend is, en daarmee 
ligt de lutherse traditie vóór ons, niet 
als een onveranderlijk gegeven maar 
als een ontwikkeling, als een rijkdom 
die gedeeld wil worden en gesteld ten 
dienste van anderen.

Dus maakt u zich vooral geen zorgen 
over die lutherse traditie want die 
blijft heus niet wat zij is, die loopt 
een heel eind vooruit. Probeert u die 
eerst maar eens bij te houden.

Nee, deze dag staat onder de kritiek 
en onder de belofte van dit uiteinde-
lijke alles beslissende woord van de 
Heer: ‘Alles wat jullie gedaan hebben 
voor een van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.’
Wij moeten Christus leren kennen,  
zo incognito als hij zich onder ons 
bevindt, zo onaanzienlijk als hij zich 
te kennen geeft in het doffe blik en 
het stralend gelaat, in de geschonden 
uitdrukking - weerzinwekkend - en 
de flonkerende glans in de ogen, in 
de afwachtende oogopslag en het 
geschonken vertrouwen van zijn 
broeders en zusters op aarde.
Er staat een troon opgericht, om-
straald door luister, het is het schit-
teren en blinken van de menselijke 
waardigheid waarin wij in Christus 
worden opgericht, hersteld, genezen.’ 

Pilot
De ontwikkeling van de lutherse  
samenwerking in Gelderland zal  
nadrukkelijk worden gevolgd. Zowel 
door de evangelisch-lutherse synode 
als ongetwijfeld door leden en be-
stuurders van de generale synode van 
de Protestantse Kerk. Samenwerking 
van gemeenten klinkt ook door als 
aanbeveling in het denken over nieu-
we structuren binnen de kerk.  

 Excuses
In de vorige Elkkwartaal (oktober 
2008) werd al bericht over de  
samenwerking tussen de drie Gel-
derse lutherse gemeenten. Per abuis 
is daarbij de niet-gecorrigeerde 
versie geplaatst. Voor betrokkenen 
die dat stoorde: bij deze excuses 
van de redactie. 

I

Apeldoorn, Arnhem en 
Zutphen: verbonden!
Tijdens een prachtige gemeenschappelijke dienst in 

Arnhem is de verbintenis tussen de lutherse gemeen-

ten Apeldoorn, Arnhem en Zutphen in november 

beklonken. In oktober berichtte Elkkwartaal over deze 

unieke gebeurtenis: ‘samen zoveel meer dan één’. De 

samenwerking gebeurt op alle vlakken van kerk-zijn, 

daar waar mogelijk. Er ligt geen vastomlijnd plan, 

maar sinds november wordt de samenwerking in een 

dynamische vorm verder ontwikkeld. 

Ds. Klaas Touwen: ‘Een traditie ligt 
niet achter je, maar vernieuwt zich 
door de tijd’
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Kandidaten verkiezingen 
lutherse synode

e verkiezingen voor de Evangelisch-Lutherse Synode van de Protes-
tantse Kerk in Nederland worden de komende tijd gehouden in de lu-
therse gemeenten. Inmiddels is de kandidaatstellingsprocedure geëin-

digd. Onderstaande mensen hebben zich beschikbaar gesteld voor de nieuwe 
synode die in mei 2009 aantreedt. De synode zal voor het eerst in kleinere 
vorm aan het werk gaan. 18 synodeleden zullen in een netwerkorganisatie 
aan het werk gaan. Van hen vormen vijf het dagelijks bestuur, de synodale 
commissie. Ieder synodelid krijgt in de nieuwe werkwijze een aandachtsge-
bied. Eenderde van de leden is predikant, tweederde niet. In deze Elkkwar-
taal kort een overzicht van de kandidaten: 

Predikanten:
Mw. drs. P.K.A. Akerboom-Roelofs 
(Nijmegen). Geb. 1946. Lid Evange-
lisch-Lutherse Synode. Zitting in  
diverse Lutherse commissies. 
Drs. D. Bohlken (Tiel). 
Geb. 1969. Vice-president Evange-
lisch-Lutherse Synode. 
Mw. drs. T.K. van Dam (Zwolle). Geb. 
1946. Lid Evangelisch-Lutherse Synode.
Drs. E. de Fouw (Den Haag). 
Geb. 1971. Plaatsvervangend lid Evan-
gelisch-Lutherse Synode.
Mw. drs. S. Freytag (Groningen). 
Geb. 1962. Lid Evangelisch-Lutherse 
Synode. Lid Generale Synode, tevens 
lid moderamen Generale Synode.
Mw. ds. K. Hagg (Jisp). Geb. 1960. Lid 
Evangelisch-Lutherse Synode.
Drs. K. van der Horst (Amersfoort). 
Geb. 1946. Plaatsvervangend lid 
Evangelisch-Lutherse Synode.
Drs. S. van Kammen (Haarlem). Geb. 
1964. Lid Evangelisch-Lutherse Sy-
node.
Mw. drs. A.E. Reichman-Scheffer 
(Tietjerk). Geb. 1944. Plaatsvervan-
gend lid Evangelisch-Lutherse  
Synode.
Mw. ds. M.J.A. Schulz (Eindhoven). 
Geb. 1961.
Ds. T.S. Smit (Delft). 
Geb. 21 oktober 1957.
Drs. A.C. Verwaal (Hilversum). Geb. 
1952. Lid Evangelisch-Lutherse Sy-
node, lid Synodale Commissie.
Dr. A.H. Wöhle (Amsterdam) 
Geb. 1958. Lid Evangelisch-Lutherse 
Synode, lid Generale Synode.

Niet-predikanten:
Mw. drs. E.E. Aarsen-Schiering 
(Amsterdam). Geb. 1954. Docent 
Voortgezet Onderwijs. Geb. 1954. 
Plaatselijk actief, preekbevoegd. 
Mw. F.K.A. Akerboom (Amsterdam). 
Geb. 1977. Educatief medewerker 
museum, student. Lid Evangelisch-
Lutherse Synode. 
Dhr. G. Azink (Lochem). 
Geb. 1940. Belastingconsulent. Plaat-
selijk en landelijk actief.
Mw. B. de Boer (Lunteren). 
Docent Culturele Vorming. Plaatselijk 
actief. 
C. van Boltaringen (Haarlem). 
Adviseur Luchtverkeersleiding 
zaken. Plaatselijk actief. 
H.J. Brussel RA (Apeldoorn). Regis-
teraccountant. Geb. 1937. Lid Evange-
lisch-Lutherse Synode en lid Financiële 
Commissie/synodale commissie.
Dhr. G. Crisson (Alphen aan den 
Rijn). Docent VO wiskunde. Plaatselijk 
actief, cursus Lutherse traditie gevolgd. 
J.T. van Dijk (Heusden). Geb. 1939. 
Elektrotechnicus, Adviesbureau open-
bare verlichting, nu gepensioneerd. 
Plaatselijk en regionaal actief.
Dhr. E. Fledderus (Woerden).
Ir. J. Floor (Ede). Geb. 1955. Onder-
zoeker en programmacoördinator 
semipublieke projecten. Plaatselijk en 
regionaal actief.
Mw. dr. S. Hiebsch (Amsterdam). Geb. 
1964. Kerkhistorica. Lid Evangelisch-
Lutherse Synode, lid Generale Synode. 
Mw. H.J.A. Kamp (Colijnsplaat). Geb. 

1946. Personeelsfunctionaris. Plaatse-
lijk actief. 
Dhr. B. van Klaveren (Zeeland).
Mw. M.F. Lichtenbelt (Vaassen). 
Geb. 1943. Verpleeghuisarts en  
docent. Lid Evangelisch-Lutherse  
Synode, lid Generale Synode.
Dhr. W.J. Littel (Woerden). 
Geb. 1959. Senior manager NV Bank 
Nederlandse Gemeenten. Lid Evange-
lisch-Lutherse Synode en lid Synodale 
Commissie, tevens vice-president  
lutherse synode. Plaatselijk en lande-
lijk actief. 
Dhr. R.C. Loggen (Dalfsen). Geb. 
1952. Hoofddirecteur Centraal Justiti-
eel Incassobureau Leeuwarden.  
Lid Evangelisch-Lutherse Synode. 
Ing. A.K. van der Meij (Leimuiden). 
Geb. 1945. Senior projectmanager, nu 
met de VUT. Lid Evangelisch-Lutherse 
Synode, lid Synodale Commissie.
Dhr. N.P. Pellenbarg (Harlingen). 
Geb. 1944. Hoofdingenieur Rijkswa-
terstaat, nu gepensioneerd. Lid Evan-
gelisch-Lutherse Synode, secundus 
Generale Synode, plaatselijk actief. 
Dhr. D.J. Rozema (Almere).
Dhr. U. Rittinghaus (Culemborg). 
Geb. 1947. Betrokken bij diverse  
beleidsgroepen plaatselijke Lutherse 
gemeenten. 
Mw. M.A.M. v. Schaik-van de Peppel 
(Haarlem). Intensive care verpleeg-
kundige. Plaatselijk betrokken. 
Mw. K. Storch (Amsterdam).
Drs. J.B. Val (Woudrichem). Geb. 
1948. Oud wethouder, directeur, con-
sultant, econoom. Lid Evangelisch-
Lutherse Synode, diverse stichtingen.
Dhr. A. Vermeer (Barneveld). 
Geb. 1950. Sectordirecteur bovenbouw 
VMBO, bestuurslid diverse regionale 
overlegorganen. Plaatselijk en regio-
naal actief.
Mw. L.S. Wagenaar (Leeuwarden). 
Geb. 1964. Docent Duits, nu manage-
ment voortgezet onderwijs, student 
Theologie met bijzondere belangstel-
ling Lutherana. Plaatselijk actief. 

D
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riehonderd bezoekers her-
bergde de Oude Lutherse Kerk 
in Amsterdam eind oktober, uit 

Amsterdam maar ook de verre omge-
ving - zelfs uit Zeeland. Martin van 
Dijken van de Liudgerstichting kwam 

er speciaal voor over om de bijbel te 
overhandigen en in te wijden met het 
lezen van Psalm 146. Van Dijken ver-
telde dat er in het verleden weerstand 
was tegen een bijbel in het Gronings. 
Dat zou oneerbiedig zijn. Maar het 

D

Ruim 300 bezoekers 
Groninger dienst in 
Amsterdam
Voor Groningers waren in oktober twee momenten 

van belang: de presentatie van de nieuwe Bijbel in het 

Gronings in de Martinikerk én het eerste gebruik van 

deze vertaling in een kerkdienst, in Amsterdam.  

Zestig mensen werkten dertig jaar aan de vertaling.

In de Martinitoren van Groningen zag de Groningse Nieuwe Bijbelvertaling 
het publieke licht. (Foto: Alida Groeneveld)

zou ook kunnen, aldus Van Dijken, 
dat het met de eigen taal te dicht op 
de huid kwam, want het is immers 
taal van het eigen hart.

‘Mitdoun en dwaarsliggen’
Dominee Harry Donga preekte over 
de gelijkenis van de Barmhartige  
Samaritaan en speelde in zijn preek 
in op het thema van de Bijbel10daag-
se van het Bijbelgenootschap ‘Tussen 
trend en traditie’. In het Gronings 
werd dat: mitdoun en dwaarsliggen 
(meedoen en dwarsliggen). Volgens 
Donga past dit wel bij Groningers: 
vasthouden aan wat waardevol is en 
nieuwe ervaringen opnemen als ze 
van waarde zijn. De preek, bidden en 
zingen het ging allemaal in het Gro-
nings, maar in het liturgieboekje was 
alles tweetalig afgedrukt. Zo konden 
de niet-groningstalige bezoekers van 
de dienst ook meedoen. Een echte 
Amsterdammer zei dan ook na afloop 
in het Mokums: ‘man, wat was dat 
gezellig met al die Groningers’.
In de dienst werd onder meer stil- 
gestaan bij de brand in het cellen-
complex Schiphol-Oost vandaag  
precies drie jaar geleden, waarbij toen 
elf mensen omkwamen. 
Na afloop van de dienst was er  
‘kovvie en kouke’ maar niet dan na 
het uit volle borst zingen van het 
Gronings volklied. Dit werd begeleidt 
op het orgel door de vaste Friese 
organist Christiaan de Vries, die het 
niet kon laten om de eerste regel 
van het voorspel te beginnen met de 
eerste regel van It Fryske Folksliet. 
De Groningers konden de grap prima 
waarderen en zongen met extra drive 
‘doar vuilt t haart wat tonge sprekt, 
in richte en slichte toal’ (daar voelt 
het hart wat de tong spreekt, in 
recht-toe-recht-aan taal).
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De Diaconale Morgen werd gehouden in Kasteel Hoekelum te Bennekom 
(foto: Hanne Wilzing)

e dag werd georganiseerd door 
SLOA (diaconaal vakantie-
werk), Melanchton en de  

Lutherse Diaconie van Amsterdam. 
De deelnemers kwamen uit alle wind-
streken variërend van Zuid-Limburg, 
Zierikzee, Delft, Kampen tot Lochem. 
Thema was ‘Diaken waar ben je?’, 
naar een chassidisch verhaal van de 
Joodse theoloog en filosoof Martin 
Buber. De diakenen gaven er direct 
na de opening van de dag antwoord 
op door hun struikelblokken en op-
stapstenen op te schrijven.
De meestgenoemde struikelblokken: 
we zijn klein, oud en alleen en er is 

Diaconie: het is niet eenvoudig, maar er kunnen nieu-

we dingen. Tot die constatering kwamen ruim dertig 

diakenen en diaconale vrijwilligers begin oktober, een 

herfstdag met lentepotentieel, in Hoekelum tijdens de 

zogenoemde Diaconale Morgen.

‘teveel armoede en onrecht in de  
wereld’. Daartegenover stonden de 
opstapstenen met als rode draad de 
vreugde over concrete activiteiten 
van mens tot mens. Voorbeelden: 
hand- en spandiensten, adoptiekind 
in Oeganda, doorstart van het studen-
tenpastoraat in Breda, gezamenlijke 
maaltijden, contacten in de buurt, 
partnerschappen met lutherse  
gemeenten in het buitenland en ge-
vangenispastoraat. En een diaken  
uit Gouda meldt als opstapsteen: na 
twaalf jaar diakenschap heb ik een 
opvolger!
Tijdens de uitwisseling in kleine groe-

pen luisterden drie ‘adviseurs’ - uit 
Deventer, Utrecht en Eindhoven - 
aandachtig mee. Zij gingen vervol-
gens in een tweede ronde met de 
diakenen in gesprek.

Dromers en doorpakkers
Merei Wagenaar van de protestantse 
diaconie in Deventer (hervormd,  
gereformeerd en luthers) vertelde 
over de opzet van het oecumenisch 
diaconaal inloopcentrum het Meester 
Geertshuis. Ze maakte duidelijk hoe 
diaconale dromen over kerk in de 
stad uit kunnen komen. Het begon bij 
een vaag idee, maar werd concreet 
door partners te zoeken en de inzet 
van een groepje dromer&doorpakkers. 
Niet elke gemeente hoeft/kan een 
Meester Geerts-huis op te zetten, 
maar het project in Deventer leert wel 
lessen voor de opzet van een diaco-
nale activiteit. Merei Wagenaar 
noemde: stel mensen centraal (‘een 
goed idee bindt mensen’), geld is 
altijd te vinden, laat je verrassen en 
heb geduld. Zie ook www.meester-
geertshuis.nl.

Betrokkenheid door nabijheid
Een andere groep ging in gesprek  
met Mieke Labots van het programma 
Interactief van Kerk in Actie. Partner-
schappen met Lutherse gemeenten in 
bijvoorbeeld Polen (Amsterdam, Zut-
phen), Roemenie (Breda), Hongarije 
en Namibië (Eindhoven) blijken te 
inspireren. Kerk in Actie biedt de 
mogelijkheid om je te verbinden met 
partners en projecten. Als je te klein 
bent kun je dat samen met andere 
gemeenten doen. Betrokkenheid kan 
verdiept worden via het jongerenpro-
gramma Togetthere en ‘Intercultureel 
Bijbellezen’. Dat gemeenten ook ‘ei-
gen’ projecten in kunnen dienen via 
Impulsis (www.impulsis.nl) was voor 
veel diakenen nieuw. ‘Kerk in Actie is 
voor mij duidelijker en transparanter 
geworden’, zo meldde een deelnemer.

Diaconie: in iedere 
struikelsteen zit een kans

D
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‘Joachim, hraus, der Heiland ist da!’
Luthers predikant in Eindhoven, Ber-
nadette van Litsenburg, ging met de 
diakenen in gesprek over het ‘socia-
listisch’ genoemde programma van 
Luther versus het naar binnen gericht 
zijn van veel Nederlandse Lutherse 
gemeenten. Ze pleitte voor een kerk 
van binnen naar buiten. Als illustra-
tie van Luthers bewogenheid met de 
minder bedeelden vertelde Bernadette 
van Litsenburg een anekdote: ‘Toen 
een bedelaar hem eens om geld 
vroeg, aarzelde Luther niet om de 
Joachimsthaler (munt) die hij in zijn 
zak had te geven met de woorden: 
‘Joachim, hraus, der Heiland ist da!’.
Een van de eerste beginselen, zo leert 
Luther, is dat een mens niet moet 
zoeken en reiken naar verre en 
vreemde dingen, maar zich door God 
moet laten gebruiken in de situatie 
waarin Hij hem stelt: een mens die je 

LWF over diaconie
‘Diaconie zou een centrale plek 
moeten hebben in de holistische 
opdracht van de kerk. Diaconaal 
handelen heeft zowel een profetisch 
karakter als de mogelijkheden tot 
verandering in zich. Diaconie is 
een uitdrukking van solidariteit en 
verantwoordelijkheid over en weer 
die gebaseerd is in een contextuele 
realiteit.’ Tot die conclusie kwamen 
deelnemers aan de wereldwijde con-
sultatie van de Lutherse Wereldfe-
deratie over diaconie die afgelopen 
oktober in Addis Abeba in Ethiopië 
werd gehouden. In een eerdere con-
sultatie in 2002 werd diaconie al 
geformuleerd als kerndimensie van 
kerk zijn. 

Europa
Tijdens de consultatie werd een blik 
geworpen op de ontwikkelingen 
op diaconaal gebied in Europa. In 
Duitsland bijvoorbeeld heeft dia-
conie van oudsher een stevig inge-
bedde functie in de maatschappij, 
diaconie geeft voor een groot deel 
invulling aan ethische principes. De 
invloed is politiek en als pleitbezor-
ger van hen die niet zo snel worden 
gehoord. Diaconie is losser komen 
te staan van kerken, commerciële 
invloeden zijn zichtbaar. 
In de Scandinavische landen en IJs-
land is een verschuiving te zien van  
diaconale activiteit op institutioneel 

niveau naar regionaal en lokaal, 
in de gemeenten. De Noorse kerk 
hanteert de volgende definitie: ‘Het 
uiten van het evangelie uitgedrukt 
in de liefde voor mensen, inclusieve 
gemeenschap, zorg voor de schep-
ping en vechten voor gerechtig-
heid.’ Zweden, Noorwegen, Finland, 
Denemarken en IJsland vragen de 
LWF om in een forum te voorzien 
waar uitwisseling kan plaatsvinden 
over belangrijke sociale uitdagingen 
op lokaal en globaal niveau en om 
via dat forum te helpen competen-
ties te ontwikkelen voor diaconie.
In Oost Europa heeft diaconie tij-
dens de totalitaire regimes niet 
bestaan.  
De kerken en samenlevingen zijn 
pas in de afgelopen 19 jaar weer in 
staat om daar vorm aan te geven. 
De manier waarop is verschillend. 
Soms is diaconie zeer kerkgerela-
teerd, bijvoorbeeld voor de opbouw 
van de eigen gemeente. In andere 
gevallen is diaconie buiten de kerk 
in stichtingen of non-gouvernemen-
tele organisaties ondergebracht. De 
diaconie is vooral dienstverlenend, 
hoewel er een trend zichtbaar wordt 
van participatie door alle partijen, 
‘doe iets’ en ‘wees pleitbezorger voor 
hen die dat niet kunnen’. 

Praxedis Bouwman, op basis van 
Lutheran World Information (LWI)

ontmoet, een brief die je krijgt, een 
vraag die je gesteld wordt. Het gaat 
er dan om om ‘socius’ - makker,  
maatje - van je naaste te worden.

Ontmoeten en luisteren
Deze Diaconale Morgen had zo opge-
nomen kunnen worden in de recente 
Diaconia Consultatie van de LWF (zie 
www.lutheranworld.org) waar in de 
boodschap aan de kerken gepleit wordt 
voor een ‘cultuur van luisteren’.  
De diakenen en diaconale vrijwilligers 
oefenden hier in elk geval volop in. 
Open ogen en oren voor elkaar en de 
samenleving. Zulks levert mooie wijs-
heden op. Zoals bijvoorbeeld van de 
deelnemers uit Zuid-Limburg: in iedere 
struikelsteen zitten ook kansen! Of 
zoals een diaken tijdens de afsluitende 
maaltijd de dag samenvatte: het kan!
 
Hanne Wilzing

berichten
Dagboek 
2008-2009
Het Evangelisch-
Luthers Dagboek 
met de liturgische 
gegevens, Bijbelle-
zingen en meditaties 
voor iedere dag en 
het lutherse adres-
senbestand is in een 
verse editie voor het 
kerkelijk jaar 2008-2009 verschenen.  
Verkrijgbaar via de SLUB (Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel), 
tel. (070) 364 80 94,  
e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl of 
website: www.slub.nl.  

Boek Luthers gezien 
Binnenkort zal verschijnen het boek 
Luthers gezien, een oude traditie in 
een nieuwe kerk. 
Voor het merendeel handelen de arti-
kelen over een aspect van Luthers 
theologie: rechtvaardiging, wet en 
evangelie, vrijheid, schrift en belijde-
nis, doop, de kerk, het ambt, de biecht 
en de twee rijken. Een en ander is 
gefocust op de Nederlandse situatie. 
Dat is ook het geval bij thema’s als 
oecumene, Israël en de kerk, liturgie 
en muziek. 
De bijdragen zijn van de hand van 
Wim van Beek, Christoph Burger, 
Wonno Bleij, Joop Boendermaker, 
Ilona Fritz, Alida Groeneveld, Eddy 
Hallewas, Sonny Hof, Hans Mudde en 
Klaas Zwanepol. Eddy Hallewas en 
Hans Mudde vormden de eindredactie.
Presentatie: vrijdag 20 maart 2009 
om 15.00 uur in de Lutherse kerk in 
Haarlem, Witte Herenstraat 20. Het 
woord zal onder meer worden 
gevoerd door Ilona Fritz, presidente 
van de Lutherse synode en Arjan 
Plaisier, scriba van de generale 
synode van de Protestantse kerk in 
Nederland. Muzikale medewerking 
zal worden verleend door de Cantorij 
van de Lutherse gemeente Haarlem-
Beverwijk onder leiding van cantor-
organist Klaas Koelewijn.

11      
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unstenaar is hij al sinds ‘ik in 
het vruchtwater zat’. Met een 
rooms-katholieke vader en een 

lutherse moeder (‘er zijn ergere com-
binaties denkbaar’) raakte de kleine 
Ger al vroeg vertrouwd met kerk- en 
geloofszaken. Tijdens zijn opleiding 
aan de Rotterdamse Rijksacademie 
kwam hij, via zijn jeugdvriend Kok 
de Vries, op catechisatie bij dominee 
H.J. Jaanus (de toenmalige predikant 
van de lutherse gemeente Rotterdam). 
Dat inspireerde hem zó dat hij chris-
telijke elementen in zijn werk liet 
komen. Dominee Jaanus gaf hem de 
opdracht iets te maken voor de muur 
in de consistorie. Van Iersel zag de 
ruimte en besloot rechtstreeks op de 
muur te schilderen. ‘Dat was mijn 
eerste echte wandschildering.’ 
Toen Kok de Vries later werd 
benoemd in Nijmegen - destijds een 
vruchtbaar uzisch-theologisch kli-
maat met onder meer Willem Barnard 
en Jan Wit - was het voor hem een 
klare zaak. ‘In feite ben ik opgevoed 
door dat drietal - hun aanwezigheid 
in de kerk, de meelevendheid, de taal 
en muziek was zó inspirerend dat het 

als vanzelf met mijn werk werd ver-
bonden.’ 

Religieuze kunst
Twee Van Iersels zijn opgenomen in 
het onlangs verschenen boek ‘Prach-
tig Protestant’ *. In de muurschilde-
ring ‘De Gekruisigde’ (kerkenraadka-
mer van de ELG-Rotterdam) zijn 
opeenvolgend de verdrijving uit het 
paradijs, de opstanding en een verwij-
zing naar het heilig avondmaal te 
zien. Hiermee verbeeldt Van Iersel zijn 

visie op Christus, als de nieuwe 
Adam, als de spil tussen het duistere 
en het goede van deze wereld.
Een andere ‘De Gekruisigde’ maakte 
hij voor de inmiddels gesloopte Pau-
luskerk in Rotterdam. ‘Dit glas-in-
betonraam was een van de eerste 
ramen van deze soort. Een gestileerde 
Gekruisigde tegen de achtergrond van 
een boom: Christus en de Boom des 
Levens. (…) Dit bijzondere concept is 
geen protestantse besluiteloosheid 
maar een dialectische vormgeving 
van moderne theologie: lijden én 
opstanding zijn samengebracht in een 
en hetzelfde beeld, een sublieme inte-
gratie’, aldus het boek. 
Dit laatste werk is voor Van Iersel een 
pijnlijke herinnering. Hij is van 
mening dat er ‘slechte dingen gebeur-
den in die kerk’. Hij toont een foto 
van een stampvolle kerk, de voorgan-
ger staat aan een kansel, daarboven 
het monumentale glas-in-betonraam, 
links en rechts daaromheen een kako-
fonie aan ‘kunst’ werken van divers 
en twijfelachtig allooi. ‘Het was voor 
die plek gemaakt en kon dus nergens 
anders heen. Nouja, toen is het dus 
gewoon gesloopt.’ Een andere foto 
toont de ontmanteling en versleping 
van de glas-in-betonstukken.

Herinneringen
Mooie herinneringen overheersen 
echter. Bij elke opdracht die hij uit-
voerde horen foto’s en verhalen waar 
de leef- en werklust van af spat. Ger 

K

Luthers in de kunst 
De Rotterdamse kunstenaar Ger van Iersel (87) heeft 

een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan. Niet alleen 

in talloze Rotterdamse (openbare) gebouwen is werk 

van hem vertegenwoordigd, ook landelijk en ver daar-

buiten zijn monumentale muurschilderingen, glas-in-

lood en glas-in-betonconstructies, draadplastieken en 

schilderijen van zijn hand te zien. Opvallend kenmerk 

in zijn werk is de binding met geloof en religie, vanuit 

een lutherse achtergrond. Vorig jaar ontving hij de 

Lutherpenning van de Rotterdamse lutherse gemeente 

voor zijn imposante, artistieke bijdrage aan de 

Lutherse traditie.

Muurschildering ‘De Gekruisigde’ van G. van Iersel in de kerkenraadskamer 
van de lutherse gemeente Rotterdam, 1952. (foto: Alma Evenhuis)
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Er was nog een reden om de penning 
aan Ger van Iersel toe te kennen: in 
datzelfde jaar (2007) werd de Rotter-
damse lutherse kerk door B&W van 
de stad aangewezen als gemeentelijk 
monument. Bij deze aanwijzing 
vormden de kunstwerken in de kerk 
een extra motief.

Alma Evenhuis

* M. Tolsma en Martin L. van Wijn-
gaarden (red.), Prachtig protestant, is 
een uitgave van de Stichting Protestants 
Kerkelijk Kunstbezit (SPKK) in samen-
werking met Museum Catharijneconvent 
en uitgeverij Waanders, als bijdrage aan 
het Jaar van het Religieus Erfgoed.  
Prijs: € 14,95. ISBN: 978 90 400 8521 5.

Luthers in de kunst 

Over de Lutherpenning
De lutherse gemeente Rotterdam heeft zich voorgenomen om jaarlijks een 
Lutherpenning uit te reiken aan een persoon of instantie die op belangheb-
bende wijze aandacht een bijdrage gaf aan de lutherse traditie. De penning 
is ontworpen dor Heleen van Wetering en geslagen bij de Koninklijke Munt 
te Utrecht. De eerste penning werd in 2007 uitgereikt aan Ger van Iersel, 
vanwege zijn grote artistieke bijdrage in de kerk. 
In het jaar van het Religieus Erfgoed (2008) ontving museum het Catharij-
neconvent te Utrecht de Lutherpenning. Motief voor de uitreiking was: de 
goede uitleg over het christendom en het tonen van het belang van chris-
telijk erfgoed, ook voor niet-gelovigen. In het bijzonder gold als motief, de 
manier waarop in de permanente expositie het lutheranisme tentoongesteld 
staat en de zo getoonde aandacht voor het luthers kunstbezit. 

van Iersel kreeg veel opdrachten in 
het kader van de 1%-regeling (een 
regeling die bepaalde dat 1% van de 
nieuwbouwkosten van een gebouw 
aan beeldende kunst moest worden 
besteed) en werkte zo regelmatig 
samen met architecten, aannemers en 
collega-kunstenaars. Constant thema 
daarbij is ook de aanwezige betrok-
kenheid van zijn vrouw die hem tot 
grote steun en inspiratie was. Was, 
want ze overleed onlangs. ‘Dat je 
iemand zó kunt missen…’; de rest van 
de zin wuift hij de lucht in. Boven de 
tafel, vanaf een groot schilderij in 
olieverf, blikt mevrouw Van Iersel in 
toga - ze was advocaat - de kamer in.
Levendig is ook zijn herinnering aan 
de inrichting van stoomschip De Rot-
terdam, onlangs nog in de actualiteit. 
Een keur aan kunstenaars kreeg van 
de gemeente Rotterdam de opdracht 
‘iets’ te maken dat bij zou dragen aan 
het (kijk)plezier van de passagiers; 
want tijdens de lange reis zou het 
monotone oceaanuitzicht wellicht 
gaan vervelen. Wat voor de hele 
inrichting van het schip gold was ook 
van toepassing op de kunst die het 
schipinterieur moest sieren: kosten 
noch moeite werden gespaard. ‘Je 
kon maken wat je wilde, je werd niet 
belemmerd en had alle vrijheid om je 
kunstenaarschap uit te dragen.’ Twee 
werken leverde hij, waarvan één werd 
geplaatst in een VIP-vertrek, ‘daar 
heeft de oude koningin dus ook naar 
liggen kijken’. 

Is er na al die jaren tijd ook sprake 
van een favoriete techniek? ‘Nee - 
alles was leuk, op de eigen tijd en 
plaats.’ Het enige dat hij moest opge-
ven was het portretschilderen. Dat 
liet zich niet combineren met het 
grote opdrachtwerk - groot ook in 
letterlijke zin en zeer arbeidsintensief. 
‘Je kunt niet alles doen. Voor portret-

schilderen is een specifieke penseel-
voering nodig, als je dat niet regel-
matig doet raakt het eruit.’

Penning
De ramen van de lutherse kerk in 
Rotterdam tonen Jacobs worsteling 
en de doop van Jezus; boven het 
gezangbord worden aanbidding en 
lofzang uitgebeeld in een draadplas-
tiek, verderop verbeeldt een grote 
muurschildering de openbaring van 
Johannes, in de kerkenraadkamer 
hangt een geschilderd portret van de 
bouwpastor van de kerk en een 
andere muurschildering toont de 
opgestane Christus. Allemaal van Van 
Iersels’ hand. ’Met deze kunst is dit 
niet alleen een kerkgebouw, maar een 
pleisterplaats voor een gemeente om 
verkwikt te worden met de Bijbelse 
boodschap, óók via de kunst’, aldus 
de rede die werd uitgesproken toen 
Ger van Iersel vorig jaar de eerste 
Lutherpenning kreeg uitgereikt van 
de lutherse gemeente. ‘In navolging 
van Maarten Luther die de kunst (van 
schildering tot muziekcompositie en 
alle kunstzinnige vormen ertussen) 
niet schuwde als het de Bijbelse 
boodschap kon versterken’, zo moti-
veerde de kerkenraad de toekenning.

Ger van Iersel bladerend in zijn 
fotoboek. (foto: Alma Evenhuis)

Van Iersel bij het portret van zijn 
echtgenote (foto: Alma Evenhuis)



elkkwartaal                                                             december 2008 14      

Het Binnenhof. (foto: Harry Donga)

ovenstaande tekst, die te lezen 
staat in het timpaan boven de 
deur van het Amsterdamse Van 

Brants Rus Hofje, komt op de moder-
ne beschouwer waarschijnlijk hoogst 
onbescheiden over. De achttiende-
eeuwer, die onder de tekst door naar 
binnen liep, zal de woorden eerder 
met instemming hebben gelezen.  
Zeker nadat hij of zij met eigen ogen 
had gezien wat achter de voordeur 
schuil gaat: een prachtig hofje, waar 
indertijd achtenveertig alleenstaande 
lutherse dames een woonplaats voor 
hun oude dag vonden. Het zal hen tot 
dankbaarheid hebben gestemd.
De stichter van dit hofje aan de 
Nieuwe Keizersgracht, Christoffel 
Van Brants Rus, zal het ongetwijfeld 
als zijn plicht hebben gevoeld om 
niet alleen zijn verwanten, maar ook 
armere geloofsgenotes te laten delen 
in de enorme rijkdom die hij bij zijn 
dood naliet. Adel verplicht, zegt men 
in zo’n geval. 
Van adel was Van Brants Rus niet zijn 
gehele leven. Zijn titel dankte hij aan 
de Russische tsaar Peter de Grote, met 
wie hij via handelscontacten persoon-
lijk hecht bevriend was geraakt. De 
tsaar bezocht Brants meerdere malen, 
zowel in Amsterdam als op zijn bui-
ten aan de Vecht, dat hij veelzeggend 

Van Brants Rus Hofje: 
‘de ouden tot hun 
troost…’ 

‘Petersburg’ had genoemd. In augus-
tus 1717 werd de man die werd gebo-
ren als Christoffel Brants in de erfe-
lijke Russische adelstand opgenomen. 
Vandaar de naam Van Brants en de 
toevoeging ‘Rus’. Omdat hij officieel 
ongetrouwd en kinderloos stierf, heeft 
hij die titel nooit kunnen doorgeven. 
Des te belangrijker zal het voor hem 
zijn geweest dat hij het naar hem 
genoemde hofje kon nalaten. 
Het werd een gebouw met een voor-
name uitstraling. Ook dat was hij aan 
zijn stand wel verplicht. Van Brants 

Rus heeft de eerste steen nog gelegd, 
op 20 mei 1732. Het hofje zelf heeft 
hij niet meer kunnen bezoeken. Voor 
de voltooiing, op 5 november 1732, 
overleed hij.

Anno 2008
Zelf kom ik op een druilerige donder-
dagmiddag ruim tweeënhalve eeuw 
later bij het hofje aan. Binnenkort 
verschijnt er een boek over de ge-
schiedenis van het hofje, dus wil ik er 
namens Elkkwartaal een kijkje gaan 
nemen. Ik loop erheen in gezelschap 

Brants, door de koopmanschap tot Rijkdom en tot eer

Geklommen, heeft my in de Naa-nacht van zyn Leven

De ouden tot hun troost ter Wooningen gegeven

Aanschouwer! Is uw doen gezeegent van den Heer

Volg Brants in Deugden, en zyn Liefde tot de Armen:

God gaff hem, dat hy mild zig hunner kon erbarmen.

B
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van een collega, wiens dochter in het 
hofje woont. Ik weet dus meteen dat 
ik niet alleen oude ongetrouwde lu-
therse dames hoef te verwachten. Het 
hofje wordt tegenwoordig blijkbaar 
bewoond door studenten. Na enig 
aanbellen, neemt mijn collega weer 
afscheid, want dochterlief blijkt niet 
thuis te zijn. Voor mij wordt de deur 
wél opengedaan en even later sta ik 
oog in oog met ‘binnenmoeder’ en 
‘binnenvader’ Marlene Engelen en 
Geert Van Wesemael. Zij zullen mij 
vanmiddag rondleiden door het hofje 
en mij vertellen over hun werk als 
huismeesters van het monumentale 
complex.

Eerst komt de regentenkamer aan de 
beurt, waar de portretten hangen van 
Van Brants, zijn ouders, zijn zusters, 
zijn nichtjes en zijn vriend tsaar Pe-
ter. Hier vergaderden de regenten die 
het hofje bestuurden. Hier besloten 
zij wie er mochten wonen en wat 
hen toekwam. Dat was eigenlijk best 
veel: de bewoonsters - proveniersters 
genaamd - kregen er het recht op 
vrij wonen. Dat wil zeggen, als zij 
aan de volgende voorwaarden vol-
deden: ongehuwd, boven de vijftig, 
tenminste zes jaar verbonden aan de 
lutherse kerk, beschikkend over eigen 
bestaansmiddelen en, uiteraard, van 
onbesproken bedrag. 

We bezoeken een hofjeswoning waar-
van de inrichting nog in oorspron-
kelijke staat is. Voor de maatstaven 
van die tijd was de woning redelijk 
geriefelijk. Het is een verrassend 
ruime, hoge kamer met daarin een 
‘stapelbedstee’, een open haard in 
de hoek, een servieskast en een tafel 
met stoelen. Vroeger was er tussen 
twee kamers in nog een ouderwetse 
plee. Water haalde men bij de pom-
pen op het plein. Zo woonde men in 
die tijd dus met twee dames in een 
kamer. Het stapelbed was voor dames 
van hun leeftijd natuurlijk geen sine 
cure. Daarom werd bepaald, dat men 
maandelijks van plaats zou wisselen. 
Zo werd de last van het klimmen 
eerlijk verdeeld. 

Sinds 1984 is het hofje bestemd voor 
bewoning door studenten, zowel 
mannen als vrouwen. Wel gelden ook 
nu nog altijd bepaalde voorwaarden 
voor aspirant-bewoners. Lutherse 
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Recent verschenen
Wie meer wil weten kan verder lezen in het onlangs verschenen fraai geïl-
lustreerde boek over de historie van het hofje: Harry Donga, Christoffel 
van Brants en zijn hofje - geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje vanaf 
1733. Hilversum 2008, ISBN: 978 90 870 4049 9.

studenten hebben nog altijd een 
streepje voor, evenals mensen uit de 
Protestantse Kerk in Nederland. Maar 
er wonen inmiddels ook veel mensen 
met een andere of zonder enige ker-
kelijke achtergrond. En alleenstaand 
hoef je er niet meer te zijn: er zijn 
tegenwoordig ook bewoners die sa-
menwonen. Die moeten wel de be-
perkte woonruimte voor lief nemen. 

Zelfde gebruiken     
Voor de huidige bewoners van het 
hofje zijn de leefomstandigheden 
natuurlijk heel anders dan voor hun 
voorgangsters. En toch, zo benadruk-
ken Engelen en Van Wesemael, zijn 
er ook overeenkomsten. De bepalin-
gen uit het testament van Van Brants 
Rus worden zoveel mogelijk uitge-
voerd, zij het in een gemoderniseerde 
versie. De jaarlijkse feestmaaltijd 

voor de bewoners wordt sinds 1986 
weer gehouden, na meer dan ander-
halve eeuw te zijn weggeweest. De 
turf, het geld en de aardappelen die de 
proveniersters ontvingen zijn vervan-
gen door mandarijnen, chocoladelet-
ters en een paasbrood. Het gaat hierbij 
om meer dan de letter van Brants wet 
na te volgen. Het gaat uiteindelijk 
om het bevorderen van een goede 
wijze van samenleven. En als het om 
beginnende studenten gaat, heeft 
het hofje zeker ook nog iets van zijn 
maatschappelijke functie behouden: 
het biedt jonge mensen, die nog maar 
net het ouderlijk hebben verlaten, een 
veilige plek in een voor hen nieuwe 
woonomgeving. Voor zowel hun eigen 
ouders als hun binnenvader en - moe-
der is dat een prettig idee…

Erwin de Fouw 
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e inzegening van andere 
levensverbintenissen dan het 
huwelijk tussen een man en 

een vrouw was in de aanloop naar de 
Protestantse Kerk in Nederland een 
behoorlijk struikelblok. Eigenlijk 
rommelt het bij tijd en wijle nog 
steeds om ordinantie 5.4, het artikel 
in de kerkorde dat daarover gaat. 
Voor Nederlandse lutheranen is 
homoseksualiteit en de gelijkwaar-
digheid van een relatie ‘in liefde en 
trouw’ allang geen punt meer. ‘Heel 
anders dan hoe dagblad Trouw inder-
tijd het homohuwelijk omschreef als 
een van de lutherse kroonjuwelen’, 
gruwt Van der Meer. ‘De echte kroon-
juwelen zijn het evangelie, de 
vreugde van de geschonken genade 
en het in het Avondmaal tastbare 
heil. Onze manier van omgaan met 
homoseksualiteit is een uitvloeisel 
van onze manier van omgaan met 
elkaar. In liefde en trouw ligt het 
criterium voor verbintenissen, niet  
in seksuele geaardheid.’                 

Minder assertief was hij vroeger. Later begreep Hans 

van der Meer dat hij ook af en toe wat ‘meer zou 

moeten doorduwen’. Maar: ‘Niet vanuit het dictato-

riaat van de bestuurder’. Als secretaris van de Evan-

gelisch-Lutherse Kerk was hij nauw betrokken bij de 

aanloop naar de vereniging met hervormden en gere-

formeerden in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Deel 2 van een serie terugblik op het Samen op 

Weg-proces: cruciale momenten in de ogen van een 

bestuurlijk betrokken lutheraan.

te ontdoen van alle aanvullende 
bepalingen. Zodoende bleef voor de 
andere levensverbintenissen slechts 
staan: “De kerkenraad kan - na 
beraad in de gemeente - besluiten dat 
ook andere levensverbintenissen van 
twee personen als een verbond van 
liefde en trouw voor Gods aangezicht 
kunnen worden gezegend”. Voldoende 
verschillend van het artikel over het 
huwelijk en dus voor het gevoel van 
net genoeg bezwaarde synodeleden 
daarvan ontkoppeld, haalde het zo de 
kerkorde. 
Van der Meer was zeker bereid 
geweest om de artikelen in hun 
geheel te laten staan en ervoor te 
vechten. ‘Naar het gevoelen van de 
lutherse synodeleden hoorde het erin. 
En het had een breekpunt kunnen 
worden. Bij verwerpen van 5.4 had 
heel de ordinantie wel eens door de 
lutheranen verworpen kunnen wor-
den. Voor mij ging dit over hoe je 
met medemensen omgaat. De ont-
spannen manier waarop Nederlandse 
lutheranen met het thema homosek-
sualiteit en homoseksuele relaties 
omgaan konden we niet opofferen.’ 
Van der Meer verbaast zich eigenlijk 
over het tot op de dag van vandaag 
steeds maar weer oprakelen van deze 
kwestie. De nadruk mag heden ten 
dage wel meer komen te liggen op de 
positie van de vrouw en vrouwen in 
het ambt. ‘Laat de krampachtigheid 
rondom dit onderwerp toch eens los.’

Naamgeving 
Struikelend over het gebruik van het 
woord ‘evangelisch’ in de naam voor 
de nieuwe kerk ontstond de volgende 
patstelling. Kijkend naar de Duitse 
protestanten leek ‘evangelisch’ velen 
een mooie optie voor de naam van de 
verenigde kerk. Maar helaas, de com-
missie voor de kerkorde had in haar 

Lutherse terugblik op de 
vereniging in de Protestantse 
Kerk in Nederland (2)

D In de Triosynode, het gemeenschap-
pelijke beslisorgaan van de drie ker-
ken in de aanloop naar de Protes-
tantse Kerk in Nederland, moest een 
oordeel worden geveld over het 
huwelijk. In de opzet van de kerkorde 
voor de nieuwe kerk staat de inzege-
ning van man en vrouw in het huwe-
lijk en de daaraan verbonden voor-
waarden in ordinantie 5.3. De inzege-
ning van ‘andere levensverbintenis-
sen’ werd omschreven in ordinantie 
5.4, parallel aan het artikel over het 
huwelijk. Beide ordinanties werden 
tegelijkertijd aan de synode voorge-
legd, de spanning was te snijden. Met 
amendementen en moties werd 
geprobeerd om alleen 5.3 aan te 
nemen en 5.4 af te wijzen. De meest 
vergaande was om beide artikelen 
maar uit de ordinantie weg te laten; 
een voorstel dat volgens Van der 
Meer sneuvelde door een vergader-
truc. Uiteindelijk stelde een hervormd 
synodelid, een wonder in de gegeven 
omstandigheden, voor om artikel 5.4 
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wijsheid besloten dat de nieuwe 
naam geen elementen mocht bevat-
ten uit de oude namen. En ja, omdat 
de lutheranen ‘evangelisch’ al in hun 
naam hadden was dat niet accepta-
bel. Die commissie had overigens 
voorkeur voor een naam die zou wor-
den afgekort als VREK. Maar om de 
kerk nu te noemen naar iemand die 
op zijn geld zit...? De discussie over 
de naam van de verenigde kerk tij-
dens de zogenaamde ‘naamssynode’ 
werd een regelrechte ramp, ieder 
bereed zijn eigen stokpaardje. Totdat 
de huidige naam uit de hoed kwam. 
Iets soortgelijks deed zich voor toen 
een ‘haan’ als logo voor de ver-
enigde kerk werd gepropageerd. Dit 
als hervormd ervaren boegbeeld viel 
niet te verteren voor de lutheranen, 
die nu juist een zwaan op bijna al 
hun kerken hebben prijken. Het hui-
dige logo is gelukkig van geheel 
andere snit.

Hersteld hervormd versus luthers
In het Samen op Weg-proces had 
Hans van der Meer regelmatig het 
gevoel dat de lutherse traditie als 
afleider diende voor interne menings-
verschillen en onenigheid. Vooral in 
‘het Gekrookte Riet’ (lijfblad van een 
uiterst behoudende hervormde vleu-
gel) moest de lutherse traditie het 
meer dan eens zwaar ontgelden. 
De secretaris kan nog boos worden 
over een verklaring van het her-
vormd moderamen waarmee gemeen-
ten mee konden gaan in de Protes-
tantse Kerk maar tegelijk exclusief 
gereformeerd (lees hervormd) konden 
blijven. Bezwaren tegen de lutherse 

traditie werden door die gemeenten 
als doorslaggevende redenen aange-
voerd. Van der Meer voelde zich in 
zo’n geval door het hervormde mode-
ramen in de steekgelaten: ‘Dat mode-
ramen opereerde mij te vaak solis-
tisch en te weinig ‘samen op weg’. 
Die verklaring was mij net even te 
exclusief. Daarom zijn de lutherse 
leden in het triomoderamen toen wel 
op de barricaden gegaan voor een 
bijstelling.’
Dat het hervormd moderamen zo 
lang en zo ver mee is gegaan met de 
groep gemeenten die uiteindelijk uit 
het verenigingsproces stapten en de 
Hersteld Hervormde Kerk vormen, 
neemt Van der Meer nog steeds hoog 
op. ‘Niet omdat het de boel bij elkaar 
wilde houden, maar omdat het in 
feite de lutherse fusiepartner ervoor 
wilde schofferen. Vlak voor het 
moment van de vereniging bleek ons 
dat van hervormde zijde sprake was 
van een aparte classis waarin de 
lutherse belijdenisgeschriften niet 
zouden gelden, ‘van lutherse smetten 
vrij’ zogezegd. Eigenlijk is hun aan-
geboden dat zij lid konden worden 
van de Protestantse Kerk, zonder de 
lutherse belijdenisgeschriften te hoe-
ven onderschrijven, vertelde de gere-
formeerde Hoogenhout aan het 
Nederlands Dagblad bij zijn afscheid 
als moderamenlid. Dat zo aan deze 
bezwaarden tegemoet gekomen zou 
worden, is toen op geen enkel 
moment met ons overlegd. Dit was 
voor mij een breekpunt. Als de her-
steld hervormden op die manier in de 
Protestantse Kerk gebleven waren, 
zou een compleet andere kerk zijn 
ontstaan. Een kerk waarin naar mijn 

mening voor de lutheranen geen 
plaats meer was. Als dat plan was 
doorgegaan zou dat voor mij, en niet 
voor mij alleen, het einde van Samen 
op Weg hebben betekend.’ Maar zelfs 
dit aanbod bleek niet genoeg voor de 
bezwaarden: zij wilden de gehele 
kerk, niet een kerk die ze met de 
lutherse traditie zouden moeten 
delen. Van der Meer: ‘Ik zou achteraf 
zeggen: met hun afwijzing hebben de 
Hersteld Hervormden op het nippertje 
de fusie gered.’

Alblasserdam versus luthers
In de ogen van Van der Meer maakte 
het hervormd moderamen als een kat 
in het nauw nog meer rare sprongen. 
Namelijk in het geval van het zogehe-
ten convenant van Alblasserdam. 
Afkomstig uit de hervormde classis 
Alblasserdam dook een verklaring op 
die delen van de Augsburgse confessie 
en de avondmaalsleer, peilers van de 
lutherse traditie, verwierp, en die noch 
de Konkordie van Leuenberg noch 
ordinantie 5.4 aanvaardde. De bedoe-
ling van de opstellers was om hiermee 
de fusie ‘verteerbaar’ te maken voor 
bezwaarde gemeenten. ‘Er mag dan 
binnen de kerkorde ruimte zijn voor 
nuancering, dit convenant gaat over 
de grens. Individuele gemeenteleden 
mogen van mij best moeite hebben 
met lutheranen, maar het wordt 
bedenkelijk wanneer een classicale 
vergadering een dergelijk standpunt 
inneemt. Buiten-gewoon ergerlijk was 
het feit dat het hervormd moderamen 
geen afstand van het convenant van 
Alblasserdam heeft genomen. Wij 
moesten uit de krant vernemen hoe 
het op gemeentebijeenkomsten ver-

Hans van der Meer (midden) tijdens 
de beraadslagingen voor een stem-
ming per synode tijdens de Trio-
synode van de Samen op Weg- 
kerken van januari 1996  
(foto: Tjally Everaarts-Bilyam)

Gemeenschappelijke Kerkvergadering (GKV) in 
Utrecht in 2001 (foto: Tjally Everaarts-Bilyam)
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klaard heeft dat het convenant in orde 
was, zonder met ook maar één woord 
daarover met ons te hebben gesproken. 
Misschien begrijpelijk vanuit de 
benarde positie waarin dit moderamen 
zich toen voelde, maar zeker niet fair 
tegenover de lutherse fusiepartner.’  
De lutheranen in het triomoderamen 
dreigden de zaak met een persbericht 
en een rondschrijven aan de lutherse 
synode uit de doeken te doen, wat het 
hervormd moderamen in een uiterst 
penibele situatie zou hebben gebracht. 
Zo liepen aan de vooravond van de 
vereniging de spanningen nog even 
heel hoog op. Als het convenant van 
Alblasserdam een kerkordelijke status 
in de Protestantse Kerk in Nederland 
zou hebben gekregen, wie weet was de 
fusie dan op het allerlaatste moment 
alsnog gesneuveld. Van der Meer: ‘Ik 
betwijfel of hervormden en gerefor-
meerden het in dat geval hadden gered 

om met zijn tweeën door te gaan, zon-
der de lutheranen en met het vooruit-
zicht de kerkorde op menig punt te 
moeten herschrijven.’ Uiteindelijk is 
het convenant een hervormde stuip-
trekking gebleven: ‘wel vervelend’.

Vertrouwen
Van der Meer noemt het ‘niet leuk’ 
om te merken dat je fusiepartner je 
blijkbaar niet vertrouwt en zaken 
buiten je om doet; niet zo maar 
zaken, maar dingen die er wezenlijk 
toe doen. ‘Met partner doel ik dan op 
het hervormd moderamen van die 
dagen, niet de hervormde kerk. Toch 
ben ik achteraf wel blij dat we toen 
geen persbericht over het convenant 
de deur uit hebben gedaan. Stel je 
voor dat het langs die weg alsnog 
enige status had gekregen.’ Dat het 
wantrouwen hem emotioneel heeft 
geraakt is nog te zien en te horen. De 

secretaris heeft ervan overgehouden 
dat je niet te bang moet zijn om er op 
achteruit te gaan als je achter je prin-
cipes blijft staan. ‘Laat je maar horen. 
Geen compromissen sluiten op 
wezenlijke punten alleen omwille van 
de lieve vrede. Ook nu niet. De 
lutherse traditie is stevig verankerd in 
de Protestantse Kerk in Nederland en 
in de kerkorde zijn daarvoor garanties 
ingebouwd. Als lutheranen, als kleine 
minderheid, hebben we moeten leren 
omgaan met een meerderheid van 
andersdenkenden. Je doet dat, want je 
wilt niet het risico lopen om funda-
mentalistische trekken te krijgen. 
Andersom moeten meerderheden net 
zo hard leren omgaan met andersden-
kenden, in het bijzonder wanneer die 
een minderheid vormen.’

Praxedis Bouwman

berichten
Lutherse schaakdag
jubileert in 2009
Voor de vijfde keer zal een Lutherse 
Schaakdag worden gehouden op 
zaterdag 14 maart 2009 in het Koets-
huis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 
124 in Bennekom. Ontvangst vanaf 
10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde 
rond 16.00 uur. De dag staat onder 
auspiciën van de Vrienden van Hoe-
kelum en wordt opnieuw geleid door 
Hans Mudde en Klaus Bodlaender.  
Na het succes van de vier vorige 
Schaakdagen belooft het weer een 
genoeglijke dag te worden met een 
gemengd programma.
Hoofdschotel is een schaaktoernooi 
met korte partijen (geen snelschaak) 
waaraan zowel ervaren als minder 
ervaren schakers en schaaksters met 
plezier kunnen deelnemen. Voorts 
presenteert Klaus Bodlaender ‘De 
terugtocht van Napoleon uit Rusland 
in 1812’, verbeeld in een schaakpartij, 
alsmede in een collage een stelling 
uit Anderssen’s ‘onsterfelijke’ partij 
uit 1851.
De deelnemersprijs (inclusief lunch, 
koffie, thee) bedraagt € 15,- te vol-
doen bij aankomst. De lunch vindt in 
het Kasteel plaats. Aanmelding uiter-
lijk 7 maart bij Klaus Bodlaender, 

Bosweg 33, 6721 HM Bennekom,  
tel. (0318) 41 40 73 of Hans Mudde, 
Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB 
Rijswijk, tel. (070) 365 97 38,  
e-mail: hansmudde@planet.nl. 

Cursus Lutherana
2009: er is nog
plaats! 
In de Protestantse Kerk zijn de 
lutherse en calvinistische tradities 
samengekomen. Maar hoe bewust 
zijn lutheranen zich van hun traditie? 
En wat weten andere leden van de 
Protestantse Kerk van de lutherse 
theologie en het luthers kerkelijk 
leven? Voor geïnteresseerden wordt 
in het eerste kwartaal van 2009 in 
Amsterdam een cursus Lutherana 
gegeven. De deelnemers maken ken-
nis met Luther en de tijd waarin hij 
leefde. Ze verdiepen zich in zijn pre-
ken en zijn verhouding tot het Joden-
dom. Ook maken zij kennis met 
Luthers ideeën over Maria, het Mag-
nificat en met zijn leer van de recht-
vaardiging en de beroemde ‘twee-
regimentenleer’. Uiteraard komen de 
lutherse belijdenisgeschriften ter 
sprake en wordt ingegaan op de  

relatie Luther en Calvijn en Luther en 
Nederland. Daarnaast maken de cur-
sisten actief kennis met de lutherse 
liturgie. Docenten: dr. S. Hiebsch  
(die de cursus samenstelde), prof. dr.  
W. Balke, prof. dr. J.P. Boendermaker, 
drs. J.C. Klok, dr. K.G. van Manen,  
ds. H. Mudde, dr. E. van der Veer en 
drs. T. Verduijn. 
De cursus komt voort uit de vroegere 
Lutherse Leken Opleiding en wordt 
georganiseerd door Theologische  
Vorming Gemeenteleden (TVG) en het 
Protestants Centrum voor Toerusting 
en Educatie. De cursusdagen zijn op 
de zaterdagen 10 en 24 januari, 7 en 
21 februari, 7 en 21 maart 2009. 
Deelnemers ontvangen na afloop een 
certificaat. Kosten: € 150 inclusief 
uitvoerig cursusmateriaal, koffie en 
thee (zelf lunch meebrengen). Plaats 
en tijden: Augustanakerk, Erasmus-
gracht 24 te Amsterdam. Elke cursus-
dag duurt van 10.00-15.00 uur. 

Informatie en aanmelding: J. Koerts, 
tel. (06) 11 53 76 77, e-mail:  
j.koerts@pkn.nl. Zie ook: 
www.toerustingeneducatie.pkn.nl
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Doe met kerst wat voor een ander
Het is alweer bijna Kerst. Samen zijn 
met familie en vrienden, naar de kerk 
gaan en lekker eten. Dat zijn dingen 
die meestal centraal staan bij kerst. 
Toch zijn er ook mensen die opzien 
tegen de kerst, zij hebben er geen zin 
in. Zij hebben geen familie, vrienden, 
geld of ze hebben heel veel zorgen. 

Wist je dat veel jongeren vrijwil-
ligerswerk doen rond de kerst? Het 
vrijwilligerswerk kan zijn dat je langs 
gaat bij iemand die alleen is en zich 
eenzaam voelt, jij kan dan een kopje 
thee gaan drinken en een praatje ma-
ken. Sommige jongeren delen eten uit 
aan mensen die op straat leven, zodat 
zij een volle maag hebben met kerst.
Maar je hoeft niet perse ergens 
langs te gaan. Je kunt ook een potje 
gaan voetballen met kinderen die 
het thuis niet zo fijn hebben. Of een 
bosje bloemen langsbrengen bij de 
buurvrouw die al wat ouder is.                     

Anne
Soms kan je met kleine dingen  
iemand al heel gelukkig maken.  
Zo ook in het voorbeeld van Anne. 
Zij schrijft: ‘Voor mij was het ook de 
eerste keer dat ik mee deed. Ik heb 
rozen uitgedeeld in een verzorgings-
tehuis. Ik heb hele mooie gesprekken 
gevoerd, vooral over hun kinderen 
en besefte hoe belangrijk familie 

is als je oud bent en allerlei dingen 
wegvallen. Het mooiste vond ik toen 
een oude vrouw die een roos van 
ons kreeg, ons spontaan een knuffel 
gaf van ontroering.’

Youth for Christ
Youth for Christ heeft veel projec-
ten waarbij je je kunt aanmelden, je 
moet dan wel wat ouder zijn. Vanaf 
17 jaar kan je terecht bij YFC. Maar 
je kan natuurlijk ook zelf wat be-
denken, alleen of met een groepje 
vriendjes. Bedenk met elkaar wat 
voor jou de het kerstgevoel is en wat 
jullie zouden kunnen doen om ie-
mands kerst iets gezelliger te maken!
Bij deze wens ik jou natuurlijk ook 
een fijne en gezegende kerst en een 
mooi nieuw jaar toe!

Daan Leker

kwartjes
Diverse City 
& YFC
Diverse City is een project in 
samenwerking met Youth for 
Christ. Door het jaar heen worden 
actieweken gehouden waar 
jongeren aan mee kunnen werken. 
Speciaal in het weekeinde voor 
de kerst zijn er programma’s in de 
volgende steden: Almere, Deventer, 
Rotterdam, Utrecht, Zwolle, 
Dordrecht en Lelystad. Voor meer 
informatie: www.diversecity.nl

Boekentip!
Het Bijzonder Bijbels Beestenboek is 
een boek waarin dieren Bijbelverhalen vertellen. In elk verhaal is een 
Bijbels dier aan het woord. Zo wordt het eerste verhaal ‘verteld’ door een 
schildpad. Elk hoofdstuk begint met een deel uit de bijbel dat vervolgens 
wordt uitgelegd door het dier dat voorkomt in het verhaal.
Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Een leuk en interessant 
boek met twaalf dieren die hun kant van het verhaal kunnen vertellen. 
Klaas Smelik, Bijzonder Bijbels Beestenboek, is uitgegeven door NZV-
uitgevers en uitgeverij  Ten Have, kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de 
boekhandel en op www.bol.com.

Jongeren
Jongeren en de kerk. Er wordt veel 
over gesproken en gezegd maar nog 
steeds trekt de kerk weinig jongeren. 
Onlangs werd de Jeugdwerkdag geor-
ganiseerd door de Welja: drie aanmel-
dingen. Vorig jaar werd op een dag 
die georganiseerd was door KALME 
(communicatienetwerk voor lutherse 
minderheidskerken in Europa) en de 
evangelisch-lutherse synode veel 
gesproken over hoe we jongeren weer 
naar de kerk kunnen krijgen. Kern van 
het verhaal: laat jongeren meebeslis-
sen over óók hun kerk. 

Toch lopen niet overal de kerken leeg. 
Op mijn werk heb ik eigenlijk alleen 
maar collega’s tussen de twintig en 

dertig jaar. Zij gaan naar diensten die 
op zondagmiddag, rond een uurtje of 
drie beginnen. In deze kerken wordt 
opwekkingsmuziek gezongen en is er 
tussendoor een pauze waarin koffie 
gedronken wordt en gekletst. In deze 
kerk is het merendeel van de kerkgan-
gers onder de dertig.
Bij een vriendin van mij hebben ze in 
de kerk jongerengroepen. Buiten de 
diensten om is er een 12+ groep, een 
15+ groep en een 18+ groep. Deze 
groepen kijken soms samen een film 
of komen bij iemand thuis bij elkaar 
om het geloof te bespreken. In haar 
kerk trekt het jongeren aantal ook bij. 
Jongeren voelen zich meer betrokken 
en gaan daarom weer naar de kerk.

Nou ben ik misschien een wat ouder-
wets voor een vierentwintig jarige, 
maar ik hoef geen opwekkingsmuziek 
en een dienst hoeft voor mij niet pas 
’s middags te beginnen zodat ik uit 
kan slapen. Maar ik merk wel dat je 
op één of andere manier betrokken 
voelen bij je kerk werkt. Wanneer 
jongeren zich kunnen inzetten voor 
hun kerk en het idee hebben dat er 
naar ze geluisterd wordt, is het ook 
leuk om te komen. 
Ik vraag me af of er nou echt geen 
manier is om meer jongeren te trek-
ken. Het kost misschien wat tijd en 
moeite, maar is dat het nou niet 
waard?!

Daan Leker
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kriskraskort
De Oude Lutherse Kerk aan het Spui in 
AMSTERDAM is jarig: op 25 decem-
ber 2008, om 10.30 uur zijn er al 375 
jaren kerstvieringen op die plek. Een 
jubileum dat in de loop van dit en het 
komende jaar, samen met andere jubi-
lerende lutherse gebouwen en instel-
lingen in de stad, uitbundig gevierd 
wordt. De aftrap heeft al plaats gevon-
den op Open Monumentendag, maar 
op deze kerstmorgen zal het een bij-
zonder feestelijke dienst worden, 
natuurlijk met viering van het heilig 
Avondmaal. Een projectkoor zal mee-
werken evenals enkele instrumentalis-
ten. Bij deze jubileumvieringen wordt 
niet enkel teruggekeken op de historie 
van de lutherse gemeenschap in de 
stad, maar zal vooral ook vooruit 
gekeken worden naar de weg die de 
gemeente met Gods hulp richting toe-
komst wil gaan. 

WEESP is al vaker aan de orde 
geweest, zowel in de landelijke als ook 
in de lutherse pers. Het gebouw van 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente is 
niet langer eigendom van de 
gemeente. Er wordt nu gekerkt in de 
Grote of Laurenskerk. Na de herinrich-
ting van deze kerk staat nu ook het 
koor van de kerk weer ter beschikking 
van de eredienst. Overtollig meubilair 
is weggeruimd of heeft ergens anders 
in de kerk een goede plek gevonden. 
De prachtige lessenaar uit de Maarten 
Lutherkerk siert een heel klassieke 
tafel die nu als liturgische tafel dienst 
kan doen. In de kerk hangen aan één 
van de muren de lijsten met namen 
van predikanten, met in het midden 
de lijst van de predikanten die in de 
lutherse kerk van 1643 tot 2006 dienst 
hebben gedaan. Een heel bijzondere 
lijst, met prachtige geschreven letter 
en cijfers tegen een achtergrond van 
grijs perkament. Dat denkt u tenmin-
ste, maar dat is niet zo. Bij deze lijst, 
die gemaakt is door wijlen predikant-
glazenier dominee P.H.G.C. Kok, is de 
achterglas-kunst toegepast. Een kunst-
vorm die in Oost-Europese landen 
vaak gebruikt wordt. In spiegelschrift 
is de tekst op de achterkant van een 
glasplaat getekend. Door deze plaat op 
de juiste wijze in een lijst te plaatsen 
wordt de tekst in duidelijk leesbaar 

schrift weergegeven. Ook aardig om te 
vermelden is het feit dat bij elke pre-
dikant zijn vorige standplaats staat. 
Enkele malen staat er achter de naam 
‘proponent’. In hervormde en gerefor-
meerde kringen werd zo iemand een 
kandidaat genoemd, maar Lutheranen 
zeggen ‘proponent’. ‘Jullie hebben ook 
altijd wat anders’ wordt dan gezegd, 
maar dat is nu juist het aardigste, zo 
valt te lezen in Onderweg.

De oudste lutherse gemeente van ons 
land is die in WOERDEN. Het kerkge-
bouw dateert uit de 17e eeuw. Op de 
kansel staat een zogeheten kansel-
zandloper, hij geeft als tijdmeter 37 
minuten aan. Het bijbehorende ver-
haal is dat de preek precies 37 minu-
ten dient te duren, niet korter en niet 
langer. Om de zandloper te dateren 
kun je kijken naar de barokke stijl, de 
vorm en het soort glas. Op die manier 
kom je uit op ongeveer 1675, even 
oud als de preekstoel die in die tijd 
deels aanwezig was. De zandloper is 
onlangs gerestaureerd. Aardige gege-
vens over de zandloper en de manier 
van restaureren werden gepubliceerd 
in gemeenteblad De Wachter. Het glas 
in de zandloper is gevuld met mar-
mergruis, gekookt in azijn, de beide 
glazen zijn samengevoegd door mid-
del van colofonium, waartussen een 
latoenkoperen plaatje is aangebracht 
met daarin een gaatje van 1,4 mm.  
De waarde van dit zeldzame gebruiks-
voorwerp is moeilijk te schatten. Het 
is niet vergelijkbaar met een ander - 
er zijn namelijk weinig exemplaren 
bekend van deze leeftijd. De meeste 
die nog bestaan zijn uit het begin van 
de 19e eeuw. 

In HAARLEM heeft men ter gelegen-
heid van Open Monumentendag groot 
uitgepakt. In twee vitrines lagen de 
door een Haarlems bedrijf belangeloos 
gerestaureerde predikantenportretten. 
De portretten hebben een plaats 
gekregen inde Predikantenkamer. Veel 
gemeenteleden hadden zich deze dag 
ingezet om het iedereen naar de zin te 
maken. Er was van alles gebakken 
voor het restaurant, waar druk gebruik 
van werd gemaakt. De opbrengst was 
geweldig. Er kon € 400,- worden over-

gemaakt naar een project waar de 
gemeente zich voor inzet. Verder werd 
een modeshow onder de titel ‘De kerk 
op de catwalk’ gehouden. Een aantal 
gemeenteleden, uitgedost in verschil-
lende oude kerkelijke outfits, trad naar 
buiten over het plein voor de kerk. Het 
werd een ware happening, het werd 
met groot plezier gedaan en er was 
veel belangstelling van het publiek. 

In DELFT wordt regelmatig een theo-
logisch café georganiseerd, niet alleen 
bedoeld voor theologen maar voor 
iedereen die bij een kop koffie, de 
krant en de bijbel wil praten over 
geloof en kerk anno 2008. De bijeen-
komsten worden gehouden in de con-
sistoriekamer van de kerk, zelf zorgen 
voor een lunchpakketje, voor koffie 
wordt gezorgd. Men mag zich van te 
voren opgeven, maar ook zomaar 
langskomen. 

In ZUTPHEN is onlangs de christelijke 
muziekvereniging De Harmonie opge-
heven, helaas. Maar: er was nog wat 
geld in kas, voor aanschaf van unifor-
men, instrumenten en meer. De ker-
kenraad van de lutherse gemeente is 
buitengewoon verheugd over de 
bestemming van een deel van dit 
potje. Men ontving bericht dat een 
bedrag van € 500,- hiervan als gift 
aan de kerkrentmeesters zou worden 
overgemaakt, met als bestemming: 

Ingang kerkgebouw ELG Delft  
(foto: Tjally Everaarts)
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C.J. Munter, en hij vertelde dat hij als 
kind van zijn vader toestemming had 
gekregen met de oude stempels te 
spelen. Deze zoon was dus gelukkig 
Opbouw blijven lezen en naar aanlei-
ding van het artikel herinnerde hij 
zich dat hij ze nog ergens had staan 
en bij een bezoekje aan de stad, enkele 
weken later, heeft hij ze weer terug 
gebracht naar Groningen. 

In EDE hebben de deelnemers van de 
jeugdkerk met elkaar gesproken over 
wat het heilig Avondmaal nu eigenlijk 
betekent en hoe de verschillende ker-
ken er tegenaan kijken. Ook is men 
naar Brabant geweest waar een kloos-
ter bezocht werd onder leiding van 
een monnik. Dit werd als indrukwek-
kend en interessant ervaren. Na de 
vakantie werd als afsluiting een kam-
peerweekend gehouden en daarna 
stond het nieuwe seizoen voor de 
deur. Vanaf nu gaan de jongeren 
samenwerken met de jeugd van de 
Taborkerk en de Noorderkerk, voort-
aan onder de naam Jongerenkerk. Als 
start van dit winterseizoen is op 5 
oktober de eerst bijeenkomst in de 
nieuwe vorm in de Taborkerk van 
start gegaan. Op 12 oktober is in de 
eigen kerk nog afscheid genomen van 
de jongeren die dit jaar 16 jaar gewor-
den zijn. 

In BODEGRAVEN, waar de ELG samen 
is gegaan met de Protestantse 
Gemeente Emmaüs, zijn dit jaar 
inmiddels tien diensten gehouden met 

onderhoud van het orgel. Geweldig!, 
meldt De Omroeper. Het orgel verkeert 
op dit moment in prima staat, maar 
een bedrag reserveren voor onderhoud 
is natuurlijk altijd nuttig. Men is De 
Harmonie dan ook zeer dankbaar voor 
dit gebaar.

‘De Zaterdagavondkerk’, een al even 
bestaand bijzonder initiatief in ARN-
HEM, is in oktober een stichting 
geworden. Enkele passages uit de acte: 
De stichting heeft ten doel: het vor-
men van een niet kerkgebonden 
geloofsgemeenschap van mensen die 
aangewezen zijn op intra- en extra-
murale zorg, alsmede aan die mensen 
verbonden personen als daar onder 
anderen zijn: vrijwilligers, religieuze 
zoekers, jongeren en ouderen, kerke-
lijke en onkerkelijke mensen. Onder de 
doelen die de stichting tracht te ver-
wezenlijken valt onder meer: het hou-
den van kerkdiensten die zich onder-
scheiden door de plaats: een historisch 
gebouw, dus niet een multifunctionele 
ruimte en een tijdstip dat is afgestemd 
op de mogelijkheden van de doelgroep 
en daarom niet op zondagochtend. De 
diensten vinden onder meer plaats in 
de Lutherse kerk, maar er is intussen 
ook een tweede vestiging in de Sint 
Joriskerk van Drempt. Deze vestiging 
zal zich richten op de regio Dieren, 
Doesburg en Doetinchem.

Een verrassende ontwikkeling in de 
stad GRONINGEN. In het gemeente-
blad Opbouw was onlangs geschreven 
over het kerkzegel. De oorspronkelijke 
stempels waren er niet meer en men 
heeft twee nieuwe houten stempels 
aangeschaft, één van 30 en één van 
40 mm doorsnede. Op het zegel staat 
het jaartal 1790. Dat liet de predikante 
van de gemeente niet los en ze ging 
de boeken over de geschiedenis van de 
gemeente nog eens langs. In een 
beschrijving van de periode 1779-
1792 stond: ‘Het groote kerkelijk zegel 
is door hem (ds. Sander) de gemeente 
geschonken’. Het stempel was bij alle 
opruimacties niet te voorschijn geko-
men en daarover was in het blad 
gepubliceerd. Toen kwam er een tele-
foontje van de zoon van een vroegere 
predikant van de gemeente, dominee 

een luthers getinte liturgie. Steeds 
afwisselend in de gereformeerde en de 
hervormde kerk. Ook in 2009 zal dit 
voortgezet worden, moge het een tra-
ditie worden waar alle leden van de 
Emmaüsgemeente rijker van worden, 
zo staat het in KERKMAG. Het is, zo 
staat er ook, wel opletten geblazen bij 
alle door de gemeente gezongen ant-
woorden…

In de gemeente NAARDEN-BUSSUM 
(en verder) werd dit jaar een andere 
oogstdienst gehouden dan andere 
jaren. Dat wil zeggen dat de bestem-
ming van de gaven deze keer voor 
ánderen waren, namelijk voor mensen 
die het echt nodig hebben. In de 
Gooise contreien draait namelijk 
alweer twee jaar een Voedselbank. Bij 
sommige mensen leidde dat wel eens 
tot ongeloof. ‘In het Gooi?’ Ja, in het 
Gooi. In de regio gaat het om circa 75 
gezinnen / alleenstaanden oftewel 
adressen, die hiervoor in aanmerking 
komen. Door diverse contacten met 
winkels lukt het tot dusver om de 
cliënten van een basispakket te voor-
zien. Extra’s in de vorm van fruit zijn 
echter zeldzaam. Daarom vroeg de 
kerkenraad de gemeenteleden dit jaar 
om ‘hard’ fruit zoals appelen, peren, 
mandarijnen, vooral ook sinaasappels 
en noten. Ook pakjes sap en blikjes 
fruit waren welkom. En uiteraard was 
ook ‘harde valuta’ welkom bij de uit-
gangscollecte.

Ook DELFT had voor deze vorm van 
oogstdienst gekozen, men noemt het 
daar de conservenblikkenactie van de 
voedselbank ter plaatse. Conserven en 
lang houdbare producten konden in 
de kerk afgeleverd worden.

Tjally Everaarts-Bilyam

Kerkzegels en stempels uit Gronin-
gen (foto: Tjally Everaarts-Bilyam)
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het standpunt kenbaar gemaakt. Het 
LLVO heeft voorafgaand aan de Gay 
Pride contact gezocht met de LWF, die 
zich bezighoudt met deze problema-
tiek. Ook daar leven veel vragen over 
welke weg te bewandelen, omdat de 
gevolgen erg groot kunnen zijn. 

Knalgele t-shirts
Caco Verhees van Amnesty Inter-
national Nederland schreef over de 

Pride in Riga: ‘Net als in 2007 was er 
een grote politiemacht op de been om 
een confrontatie tussen deelnemers 
aan de Pride en tegendemonstranten 
te voorkomen. De Amnesty-delegatie 
zag er indrukwekkend uit. Met knal-
gele T-shirts met de tekst Equality is 
a Human Right, regenboogvlaggen 
en -paraplu’s was Amnesty met zo’n 
honderd activisten uit vijfentwintig 
landen naar Riga afgereisd. De inter-
nationale solidariteit was duidelijk 
zichtbaar door de bordjes waarop de 
landennamen van alle deelnemende 
secties stonden afgebeeld. In totaal 
liepen er ruim vierhonderd LGBT-ers 
(lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 
transseksueel) en sympathisanten 
mee in de mars. Net als vorig jaar 
was het gebied uitsluitend toeganke-
lijk voor deelnemers met een speciaal 
polsbandje en omheind met hekken.’

‘In 2007 waren tegenstanders van de 
Gay Pride door de aartsbisschop van 
Riga opgeroepen naar het anticoncert 
‘World Against Homosexuality’ te 
gaan aan de oever van de rivier de 

Amnesty International was met zo’n honderd activisten uit 26 landen bij de 
Riga Pride vertegenwoordigd. (foto: Caco Verhees Amnesty international).

uist met het oog op de bezwaren 
van de Letse kerk benaderde 
initiator Amnesty International 

het LLVO om te helpen met het sa-
menstellen van een delegatie. In Let-
land worden homoseksuelen in grote 
mate gediscrimineerd. Het was het 
LLVO uit persoonlijke contacten van 
enkele leden en de contacten met de 
Lutherse Wereldfederatie (LWF) be-
kend dat homoseksualiteit een taboe 
is in de Lutherse Kerk van Letland. 
Veel homoseksuelen binnen de kerk 
worden gediscrimineerd of zijn niet 
in staat zijn werk te vinden wanneer 
ze hun homoseksualiteit openbaar 
maken. Hoewel we weet hebben van 
verschillende standpunten vanuit een 
bepaalde theologische achtergrond en 
dat kunnen begrijpen, kunnen we als 
familie van christenen (Communio) 
vanuit de opdracht van het Evangelie 
niemand pastoraal in de steek laten. 
Als christelijke gemeenschap kunnen 
we het uitsluiten en veroordelen van 
onze homoseksuele broeders en zus-
ters niet accepteren.
Daarom hebben zowel de leden van 
het vrouwenoverleg als leden van de 
Protestantse Kerk in Nederland hun 
solidariteit en steun betuigd aan de 
Gay Pride in Riga. Via een bood-
schap aan de Letse Lutherse kerk is 

Vrouwenoverleg steunt 
Letse ‘Gay Pride’
Het Landelijk Luthers Vrouwenoverleg (LLVO) heeft 

afgelopen mei, samen met leden van de Protestantse 

Kerk in Nederland, steun verleend aan een manifesta-

tie van homoseksuelen in Riga, de hoofdstad van Let-

land. Vorig jaar nog zorgde een dergelijke pride, tot 

steun van de Letse belangenvereniging voor homosek-

suelen ‘Mozaika’, voor protesten. Ook van de kant van 

de Letse lutherse kerk.

J
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Lutherkoor in 1948 (foto: privébezit Tjally  
Everaarts-Byliam)

Daugava in het centrum van Riga. 
Daardoor hadden slechts enkele tien-
tallen tegendemonstranten de moeite 
genomen naar het park te komen 
waar de Gay Pride March plaatsvond. 
Dit jaar was het anders. De organisa-
tie Mozaïka had toestemming gekre-
gen om de mars te houden op de plek 
waar vorig jaar het anticoncert was. 
Dit is een symbolische plek voor de 
Letlanders, omdat daar begin jaren 
negentig een van de grootste demon-
straties plaatsvond na het uitroepen 
van de onafhankelijkheid van het 
land. Voorafgaand aan de Gay Pride 
was daarom al veel gediscussieerd in 
de media of homoseksuelen wel op 
zo’n belangrijke nationale plek moch-
ten demonstreren. Misschien waren 
er mede hierdoor meer en beter geor-
ganiseerde tegendemonstranten dan 
in 2007. Doordat opnieuw een grote 
politiemacht op de been was en het 
gebied volledig was afgezet met hek-
ken, kwamen beide groepen niet met 
elkaar in aanraking.’

Tegendemonstratie
‘Volgens berichten bestond de groep 
tegendemonstranten uit ongeveer 
vijfhonderd mensen. Ze droegen 
spandoeken met teksten als Gay Pride 
= Aids Pride en No Gay Import. Er 
waren mensen in witte pakken met 
het symbool van nucleair afval erop. 
Veel tegendemonstranten droegen 
daarnaast T-shirts met de tekst ‘No 
Pride’ en een afbeelding van twee 
mannetjes in een houding die niets 
aan de verbeelding overliet. De ka-
tholieke kerk steunde de tegende-
monstraties, dit was onder andere te 
zien aan de Bijbelteksten op sommige 
spandoeken.
Een mooie tegenactie van de kant 
van de LGBT-gemeenschap was een 
dienst in de Anglicaanse kerk op 
het terrein van de mars. De dienst 
werd geleid door een homoseksuele 
Lutherse dominee, die uit de kerk is 
gezet wegens zijn geaardheid en van-
wege de bedreigingen aangaf dat hij 
Letland binnenkort gaat verlaten.

Maarten Lutherkoor Leeuwarden is 100

Het Maarten Luther koor van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Har-
lingen-Leeuwarden viert in 2009 een 
eeuwfeest: op 9 januari bestaat het 
koor honderd jaar! 
Nog altijd verleent de hechte groep 
koorleden met verve, enthousiasme 
en kunde onder de bezielende lei-
ding van dirigente mevrouw. Helena 
van Twist een aantal malen per jaar 
medewerking aan diensten in en bui-
ten Leeuwarden. Aan het eeuwfeest 

wordt aandacht be-
steed op zondag 10 
mei 2009 (Cantate). 
De kerkenraad 
heet iedereen har-
telijke welkom in 
een speciale dienst 
om 10.00 uur in de 
Lutherse Kerk in 
Leeuwarden.
Voor velen, die het 
koor of de kerk nog 
uit vroeger tijden 
kennen en niet  
meer in de omge-
ving van Leeuwar-
den wonen, is het 

een prachtige gelegenheid het koor 
(nog eens) te horen en elkaar weer te 
zien. Of wellicht zelfs mee te zingen. 
Na de dienst is er een lunch en een 
gezellig, reünie-achtig samenzijn.
Opgave bij: Alie Bos, (0512) 53 02 
72, henk_alie349@hotmail.com of 
Leonie Wagenaar (06-12 41 40 71), 
l.s.wagenaar08@gmail.com. Voor 
mensen die op zaterdag willen  
komen, wordt geprobeerd een over-
nachting te regelen.

Amnesty blijft samenwerken met de 
lutherse kerk in Letland en Mozaika 
om te proberen een dialoog op gang 
te brengen. De Pride March was zon-
der de aanwezigheid van Amnesty 
waarschijnlijk niet zonder incidenten 
verlopen, als de mars überhaupt al 
had plaatsgevonden. Voor de komen-
de anderhalf jaar is een meer struc-
turele samenwerking afgesproken 
tussen Mozaïka en Amnesty, die zal 
bestaan uit een uitgebreide begelei-
ding met onder andere trainingen en 
workshops. Gezamenlijk zullen wij de 
eerste Baltic Pride organiseren die in 
mei 2009 in Riga gaat plaatsvinden.’ 
  
Meer steun
Misschien is het mogelijk om volgend 
jaar ook vanuit onze eigen lutherse 
kring, de gehele Protestantse Kerk of 
zelfs in samenwerking met de LWF een 
afvaardiging te sturen om onze broe-
ders en zusters een hart onder de riem 
te steken. Ze hebben het hard nodig.

Femke Akerboom

Luther-Duitsland reis
Ter gelegenheid van het jubileum 
organiseert een van de koorleden een 
vierdaagse reis naar Duitsland, met 
bezoeken aan plaatsen en gebouwen 
die met Maarten Luther te maken 
hebben. Deelname staat open voor 
iedereen die mee wil. De reis voert 
langs de kathedraalstad Speyer, Hei-
delberg, Worms en via Köningswinter 
terug naar Nederland. De reis duurt 
van donderdag 21 mei t/m zondag 24 
mei 2009. Prijs: € 384,- Prijs is in-
clusief vervoer, 3 overnachtingen op 
basis van halfpension (ontbijt/diner), 
rondleidingen en excursies. 
Informatie en aanmelding: Henk Bos, 
telefoon: (0512) 53 02 72,  
e-mail: henk_alie349@hotmail.com

Verzoek
Heeft u nog foto’s of andere materia-
len over de ELG Harlingen-Leeuwar-
den: de kerkenraad zou het zeer op 
prijs stellen wanneer u deze mee wilt 
nemen, zodat ze tentoongesteld kun-
nen worden.
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‘Wat heeft de protestantse traditie veel te bieden, als 

je zo eens rondkijkt in verschillende steden. Ik heb 

goede hoop, dat zowel gereformeerden als lutheranen 

in de benen komen’. Zó spreekt Alida Groeneveld over 

het boekje: Zij lopen, maar worden niet moe! dat in 

januari 2009 verschijnt.

ijn kleine auto (en helaas 
geen wandeling) voert mij 
op de 11e van de 11e naar 

Almere voor een interview met 
Alida Groeneveld, predikante in de 
Protestantse Gemeente te Weesp en 
Driemond én predikante met bij-
zondere opdracht als docente aan 
het seminarium van de Protestantse 
Theologische Universiteit. Daarnaast 
is zij ook coördinator van het toe-
rustingwerk van de lutherse synode, 

waarin zij vooral aandacht geeft aan 
het geloofsgesprek. Het aanbod van 
een wandeling helpt het geloofsge-
sprek op gang tussen de verschillende 
tradities binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland. In het boekje zijn in 
vier steden protestantse wandelingen 
beschreven, met ook oog voor allerlei 
geloofsgemeenschappen.

Wandelen is ‘in’
‘Het is een protestantse wandeling’, 
vertelt Alida enthousiast. ‘Wandelen 
is ‘in’; ik loop zelf ook graag, onder 
andere met verschillende groepen 
in de gemeente. Individueel of in 
groepsverband trekken veel mensen 
eropuit. Wie onderweg is, heeft de 
tijd om ergens bij stil te staan. Dat 
kunnen letterlijk de bezienswaardig-
heden van een stad, of gewoonweg 
de natuur zijn. Wandelen nodigt uit 
tot mediteren over waar het werkelijk 
op aan komt. Eeuwenlang trokken 
pelgrims naar bedevaartsoorden om 
boete te doen en een plaats in de 
hemel te krijgen. De moderne pel-
grim loopt echter voor zijn eigen 
ontwikkeling. Wat gebleven is, is het 
nadenken. Je hebt al lopend de tijd 
om stil te staan en na te denken over 
thema’s, die met geloven en spiri-
tualiteit te maken hebben. Met een 

M

spreuk uit het profetenboek Jesaja 
(40, vers 31): ‘zij lopen, maar worden 
niet moe’ wordt óók u uitgedaagd om 
op pad te gaan.’

Tradities van de Protestantse
Kerk
‘Het idee om dit ‘wandelmateriaal’ 
te ontwikkelen is in 2007 ontstaan’, 
zegt Alida. ‘Een aantal mensen heeft 
gekeken naar materiaal om beide 
tradities binnen de Protestantse Kerk 
over en weer vruchtbaar te maken. 
Het uiteindelijke resultaat viel in het 
kader, waarin ook de ideeën voor het 
Calvijnjaar 2009 ontwikkeld werden. 
Met verschillende activiteiten wordt 
herdacht, dat kerkhervormer Johan-
nes Calvijn 500 jaar geleden werd 
geboren in Noyon (Frankrijk). Hij en 
zijn aanhangers hadden grote invloed 
op de reformatie in de Nederlanden, 
die voor een belangrijk deel als de 
calvinistische reformatie aangeduid 
mag worden. Daar komt bij, dat het 
in 2009 namelijk vijf jaar geleden is, 
dat de Protestantse Kerk in Neder-
land officieel tot stand kwam na een 
lang Samen op Weg-proces. In deze 
nieuwe kerkgemeenschap zijn twee 
confessionele stromingen samenge-
gaan: de lutherse en de calvinistische 
(gereformeerde) traditie. In de afge-
lopen tijd is er ruimte geweest om 
elkaar te leren kennen en inhoudelijk 
in gesprek te raken rond verschil-
lende geloofsthema’s. Neem bijvoor-
beeld het thema: ‘Kijk de kerk!’ met 
het kijken naar elkaars kerkramen, of 
luisteren naar elkaars muziek.’

Lopend kennis maken
‘Al denkend is een boekje ontstaan 
over een wandeling in vier plaatsen 
in Nederland: Groningen, Deventer, 
Dordrecht, en Middelburg, verspreid 

Alida Groeneveld, 
samensteller van het wandelboek.

Wandelen langs 
protestantse sporen in 
Nederland
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eventueel met een inkortmogelijk-
heid, en daartussen een korte uitleg 
van de bezienswaardigheden. Het 
geheel is verluchtigd met foto’s van 
een professionele fotograaf, Freek 
Visser. De duur van de wandeling is 
een indicatie; je kunt gerust een dag 
per stad besteden. Je zult uitvinden, 
dat er oude (Rooms-katholieke) 
gebouwen protestant geworden zijn. 
Maar ook zijn er heel wat kerken 
voor de protestanten gebouwd. Bij-
voorbeeld: de ‘Nieuwe Kerk’ in Gro-
ningen is al in 1660 gebouwd naar 
Amsterdams model. En was er op een 
bepaald moment niet genoeg geld, 
dan verzon men creatieve oplossin-
gen voor het bouwen, zoals (in Mid-
delburg) het heffen van belasting op 
wijn en bier! Zó, al wandelend, kun 
je dus ook kerk zijn. Je kijkt over 
kerkgrenzen heen, ook als het 

geloofsgrenzen zijn, of grenzen van 
jouw traditie. Het wandelen is 
gemeentevormend en je leert onder-
weg veel van de begeleidende leer-
zame tekst over het eigene van het 
protestantisme. Het is ook leuk om 
het als afsluiting van een seizoen te 
doen: één keer naar het bos en een-
maal naar een stad.’

Grensoverschrijdend
Tenslotte: wat is jouw hoop en 
bedoeling met het boekje? Alida: ‘Het 
op deze manier zien van beide tradi-
ties van de Protestantse Kerk kan 
mensen de ogen openen voor elkaars 
beweegredenen en geloofsovertui-
ging. Wij mogen er met trots over 
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over het land, bereikbaar met open-
baar vervoer. Ik heb in mei 2008 de 
eerste plek bezocht en de laatste in 
juni. Per dag was het flink doorwer-
ken, maar met enige voorkennis ging 
dat prima. Voor de gebruiker staan 
de adressen vermeld. U zult merken, 
dat u op heel veel plaatsen van harte 
welkom wordt geheten door weinig 
of juist heel veel gastvrouwen en 
gastheren. Kleine kerken hebben vaak 
geen permanente openstelling, som-
mige openen op zaterdag. Wie met 
een groep op stap gaat, doet er goed 
aan zich voor te bereiden. Ik ont-
moette onderweg veel gastvrijheid en 
hartelijkheid.’
‘Het was eerst de bedoeling om een 
wandeling per provincie te maken. 
Dat is vanwege de hoeveelheid te-
ruggebracht naar vier steden. Het is 
ontzettend leuk werk, maar vooral de 
keuze en de beschrijving van de rou-
te, - welke informatie - is veel werk. 
U wandelt, letterlijk op weg in vier 
steden verspreid door ons land, om 
het erfgoed van beide geloofstradities 
te bekijken. Per stad is gekozen voor 
een thema, waar u op geattendeerd 
wordt. Ook bevinden zich interes-
sante gespreksvragen achter ieder 
hoofdstuk. De wandeling kan dan 
een combinatie worden van lopen, 
kijken en praten. Maar de keuze kan 
net zo goed zijn, dat er eerst gewan-
deld wordt en men later (na lezing) 
het gesprek aangaat. Welke wijze u 
ook kiest, u kunt hiermee op zoek 
naar protestantse sporen in Neder-

land. Vier plaatsen met verschillende 
protestantse invloeden om te zien en 
te bespreken, maar ook een Moors 
aandoende synagoge en vragen over 
de Islam. Dat is voor de steden beeld-
bepalend: vaak lijkend op elkaar, 
maar soms ook heel apart, met vele 
schuilkerken. Je moet de plek van de 
kerk weten, anders loop je er vier-
kant voorbij. Je wandelt zelfs over 
kerkgrenzen heen.’ In Groningen kom 
je via de synagoge in de voorheen 
Rooms-katholieke hofjes (ze zijn echt 
allemaal protestant geworden, en 
deels ook gebleven) en voor je het 
weet sta je voor de lutherse kerk. Na 
de parochiekerk, waar al in 1594 pro-
testantse diensten werden gehouden, 
loop je langs het Franciscanenkloos-
ter (nu: universiteitsbibliotheek) en 
wandel je linksaf langs de schuilkerk 
van de Doopsgezinde gemeente. ‘Het 
geeft iets weer van onze godsdienst-
vrijheid’, vult Alida mij aan, ‘en je 
kunt nadenken over de vraag, hoe 
wij daar nú mee omgaan. Het gesprek 
kan onderweg op gang komen: ieder 
op zijn of haar eigen manier. Er kan 
ook in eigen stad of dorp zo’n wan-
deling uitgezocht worden. Met eigen 
kring en eigen materiaal aan het lo-
pen en praten!’

Praktische informatie en route
‘De opzet per stad is identiek. Het 
hoofdstuk begint met praktische 
informatie (openbaar vervoer, parke-
ren, horeca), daarna volgt in een 
aparte kleur de routebeschrijving, 

In Deventer is Erasmus tijdens de wandeling present. Hij volgde er onderwijs. 
(Foto: Alida Groeneveld)

Lutherse kerk in Middelburg. 
(Foto: Alida Groeneveld)
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Luthers Genootschap
et Nederlands Luthers Genoot-
schap voor In- en Uitwendige 
Zending (Luthers Genoot-

schap) is op 5 april 1852 opgericht te 
Amsterdam. Volgens de statuten is 
het ‘een vereniging van lutheranen, 
die hun kerk liefhebben wegens haar 
nieuwtestamentische geloofsrichting 
en die het grondbeginsel van haar 
belijdenis, namelijk de rechtvaardi-
ging van de zondaar uit genade door 
het geloof in de Heer Jezus Christus, 
door de bediening van Woord en 
Sacrament wensen te zien gehand-
haafd en voortgeplant’. De opdracht 
van het Genootschap is ‘het verlenen 
van steun op het gebied van binnen- 
en buitenlandse zending in de ruim-
ste zin van het woord, in het alge-
meen en van Evangelisch-Lutherse 
Kerken alsmede van Evangelisch-
Lutherse Gemeenten in Nederland in 
het bijzonder’.
Zoals de meeste zendingsgenoot-
schappen verrichtte het Luthers  
Genootschap haar werkzaamheden 
zelfstandig en niet in opdracht van 
de kerk waarmee zij zich verbonden 
voelde. Zending was iets dat buiten 
de kerk gebeurde. In 1943 kwam daar 
verandering in, toen de Zendingsraad 
werd opgericht, die onder de vleugels 

van de lutherse synode kwam. De 
Zendingsraad nam de apostolaire en 
missionaire verantwoordelijkheid van 
het Genootschap over en werd daarin 
bijgestaan door de lutherse gemeen-
ten die hun leden bewust maakten 
van ieders individuele zendings- 
opdracht. Het Genootschap kreeg de 
functie van fondsenwerver en subsi-
diënt van buitenlandse projecten van 
de Zendingsraad en binnenlands  
gemeenteopbouwwerk.
In 1998 droeg de Zendingsraad haar 
werk over aan de dienst voor missio-
nair en diaconaal werk en oecumeni-
sche relaties (MDO) van Kerk in Actie, 
als gevolg van het besluit van de 
lutherse synode om toe te werken 
naar een vereniging van de Evange-
lisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden met de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. 
Vanaf dat moment kwam het Luthers 
Genootschap weer in beeld om samen 
met Kerkinactie haar opdracht verder 
handen en voeten te geven, niet al-
leen als subsidiegever, maar vanuit 
een actieve betrokkenheid bij het 
missionaire werk dat in de loop van 
meer dan 150 jaar was opgebouwd.

Geschiedenis in vogelvlucht
In 1889 zond het Genootschap de 
eerste zendeling Johannes Kersten in 
haar dienst naar de Batu-eilanden, 
ten westen van Sumatra. Hij zou 
gevolgd worden door vele anderen, 
waarvan de namen Frickenschmidt 
en Landwehr en zeker Schröder en 
Steinhart een begrip zijn geworden 
voor de Nederlandse lutheranen. Met 
vallen en opstaan werd het christen-
dom gebracht en in 1960 werden de 
kerken van Nias, waar de Rijnse Zen-
ding (later de VEM) haar werkterrein 
had, en van de Batu-eilanden samen-
gevoegd tot één kerk, de BNKP, die 
sinds 2001 lid is van de Lutherse 
Wereld Federatie. 
Naast het zendingsgebied in Indonesië 
onderhield het Luthers Genootschap 
partnerschaprelaties met de lutherse 
kerken van Suriname, Tanzania en 
Namibië en was zij betrokken bij de 
opbouw van de lutherse kerken in 
Oost-Europa na de ‘Wende’.
In eigen land stond de gemeenteop-
bouw centraal. De vorming en op-
bouw van nieuwe gemeenten - zoals 
destijds in Flevoland - werd onder-
steund en in samenwerking met ande-
ren werden activiteiten op het gebied 
van gemeentetoerusting opgezet. Be-

spreken, dat het Calvinisme en het 
Lutheranisme zó samen op kunnen 
trekken! Het is een kans om op een 
andere manier beide tradities voor 
het voetlicht te laten komen, zeker in 
de ‘slipstream’ van het komende Cal-
vijnjaar en vijfjarig jubileum van de 
Protestantse Kerk. In alle eerlijkheid 
kunnen we ons tijdens de wandeling 
afvragen: ‘Wat heeft deze nieuwe 
protestantse kerk te bieden?’ Spiritu-
aliteit van beide kanten, de link leg-
gen tussen Calvijn en Luther, en 
andere kansen benutten? Laat die 
link niet liggen! Deze komt al snel op 
de website (www.pkn.nl/calvijn), zelfs 
met een filmpje. Het zicht op deze 
godsdienstvrijheid zal hoop geven 
voor de theologie, voor het geloof 
van mensen, en ons (hopelijk) over 

H

Wandelgids bestellen?
‘Zij lopen, maar worden niet moe’, wandelen langs protestantse sporen in 
Nederland, is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, i.s.m. de 
Evangelisch-Lutherse Synode binnen de Protestantse Kerk.
Idee en samenstelling: Alida Groeneveld
Foto’s:  Freek Visser  

(Protestants Landelijk Dienstencentrum)
Eindredactie: Janet van Dijk
Bestellen:   Brochureverkoop Protestants Landelijk Diensten-

centrum, brochureverkoop@pkn.nl,  
tel. (030) 880 13 37, of via de webwinkel op www.pkn.nl

allerlei grenzen heen naar elkaar toe 
laten groeien in de komende tijd.’

Dan gaan we samen Alida’s eigen 
foto’s bekijken. Het gelezen boekje 
wordt zichtbaar. In mijn hoofd loop 

ik mee door de straten en steegjes, 
over pleinen en onder poorten door, 
… en word niet moe. We gaan wan-
delend samen op weg. 

Marianne van der Meij-Seinstra
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geleiding werd gegeven aan gemeen-
ten die hun aan de rand van de kerk 
geraakte leden weer wilden betrekken 
bij het leven en werken van de ge-
meente. Vanuit de werkgroep Binnen-
land werd audiovisueel materiaal  
ontwikkeld zoals de cursus ‘Typisch  
luthers’ dat een belangrijk hulpmiddel 
werd voor de kennismaking met de 
lutheranen in het Samen op Weg-
proces. En nog steeds wordt jaarlijks 
onder verantwoordelijkheid van het 
Genootschap het Luthers Dagboek 
uitgegeven, waarin liturgische gege-
vens, gebeden en lezingen en medita-
ties voor elke dag zijn verzameld.

Heden en toekomst
Anno 2008 is het Luthers Genoot-
schap nog altijd betrokken bij drie 
concentratiegebieden: Indonesië,  
Suriname en Namibië, in samenwer-
king met het missionaire werk van 
Kerk in Actie en met de steun van 
lutherse besturen en fondsen, lutherse 
gemeenten en donateurs. 
Wat het binnenlandwerk betreft,  
ondersteunt het Genootschap lutherse 
gemeenten bij het in stand houden en 
uitbouwen van hun gemeentewerk en 
verschijnt jaarlijks het al genoemde 
Luthers Dagboek.

Indonesië
In 1989 vierde de Batu-kerk haar 
100-jarig bestaan en nam een delega-
tie van het Genootschapsbestuur deel 
aan de jubileumviering. Een hoogte-
punt was de inwijding van de  ‘jubi-
leumkerk’ op het hoofdeiland Pulau 
Tello, die het geschenk was van de 
Nederlandse lutheranen. 
Van 1994 tot 2001 werd het bestuurs-
lid dominee Uwe Hummel met zijn 
gezin met een bijzondere opdracht 
vanuit de lutherse kerk uitgezonden 
naar Nias en de Batu-eilanden, waar 
hij samen met zijn echtgenote de 
theologische scholing van de kerk 
van Nias en de Batu-eilanden hielp 
opbouwen. De tsunami van Kerst 
2004 en de aardbeving van Pasen 
2005 troffen ook Nias en de Batu-
eilanden en noodzaakten behalve de 
samenwerkende hulporganisaties ook 
het Luthers Genootschap om zich 
naast de lopende missionaire projec-
ten in te zetten voor noodhulp en in 
een later stadium voor de wederop-
bouw van het gebied. De giften van-
uit de lutherse achterban stroomden 

binnen. Inmiddels is ook de restaura-
tie van de vernielde kerkelijke gebou-
wen op gang gekomen. 
In 2006 is in samenwerking met het 
Genootschap en Kerk in Actie dominee 
Peter van Bruggen met zijn gezin uit-
gezonden naar Nias, waar hij als do-
cent verbonden werd aan de Theologi-
sche Hogeschool Sundermann.  
In 2008 moest hij helaas wegens per-
soonlijke omstandigheden voortijdig 
zijn dienstverband beëindigen. In fe-
bruari 2009 zal een delegatie van het 
Luthers Genootschap een werk-bezoek 
brengen aan Nias en de Batu-eilanden.
Vermeldenswaard is nog dat in sep-
tember 2007 te Utrecht Uwe Hummel 
en zijn Niassische collega dominee 
Tuhoni Telaumbanua gezamenlijk 
promoveerden met hun doctorale 
proefschrift en onderzoek  ‘Cross and 
Adu’, een socio-historische studie 
over de ontmoeting van het christen-
dom met de inheemse cultuur op Nias 
en de Batu-eilanden. 

Suriname
Met de Evangelisch-Lutherse Kerk 
van Suriname bestaan al sinds 1714 
hechte banden. Naast de uitzending 
van Nederlandse lutherse predikanten 
als wijlen dominee Wim Jense volg-
den Surinaamse studenten hun predi-
kantsopleiding aan het Evangelisch-
Luthers Seminarium. Ook vestigden 
zich vele Surinaamse gemeenteleden 
in Nederland, met als gevolg dat bij-
voorbeeld de lutherse gemeente  
Amsterdam Zuidoost een meerderheid 
aan Surinaamse leden heeft. Het  
Genootschap en het Luthers Diako-
nessenhuis Fonds zijn behulpzaam bij 
het in stand houden van de pastorale 
zorg en de kerkelijke gebouwen, 
waartoe ook het ziekenhuis en de 
bejaardenwoningen gerekend mogen 
worden. In 2007 werd het nieuwe 
kerkgebouw van Mottonshoop inge-
wijd, waarbij bestuurslid Hans Bas 
Val aanwezig was. Om het predikan-
tentekort op te vangen wordt er be-
middeld in een tijdelijke pastorale 
verzorging door de uitzending van 
onder meer emeritus-predikanten  
(H. Mudde bijvoorbeeld) voor een 
periode van gemiddeld drie maanden.

Namibië
Vele tientallen jaren bestaat er een 
partnerschap tussen de Nederlandse 
lutheranen en de Evangelisch-Luther-

se Kerk in de Republiek Namibië  
(ELCRIN), één van de drie Namibische 
lutherse kerken. In april 2007 zijn zij 
verenigd tot één kerk. Bij de feeste-
lijkheden waren Perla  Akerboom-
Roelofs, coördinator voor het Nami-
bië-contact en haar dochter Femke 
aanwezig en werden er bezoeken aan 
verschillende gemeenten en projecten 
gebracht. Twee plaatselijke lutherse 
gemeenten, Monnickendam en Eind-
hoven, onderhouden al sinds tiental-
len jaren een partnerschap met een 
plaatselijke lutherse gemeente in  
Namibië. 

Met uw steun naar de toekomst
Het Luthers Genootschap kan niet 
zonder de steun van haar leden en 
donateurs. Alleen met de hulp van 
lutherse gemeenten en besturen, indi-
viduele lutheranen en anderen die het 
werk van het Genootschap een warm 
hart toedragen kunnen wij onze bin-
nen- en buitenlandse projecten blij-
vend ondersteunen en de partner-
schaprelaties levend houden. 
Voor het komend jaar staan onder 
meer de renovatie van de bejaarden-
woningen en het dak van de Maarten 
Lutherkerk in Paramaribo op het pro-
gramma.
Wij zien uw bijdragen graag tege-
moet!
 
Coby Aartsen-Kraaypoel

Bejaardenwoning Paramaribo 
(Foto: Hans Bas Val)
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