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Pasen. 

Mijn oog valt op een zwik jonge konij-
nen die een voor een de stap in zon en 
licht wagen. Weg uit het veilige hol dat 
hun moeder voor hen maakte en waar 
ze ter wereld kwamen. Ik zie ineens 
Pasen. Een vorige leg zusters en broe-
ders van deze kleintjes hebben het niet 
allemaal overleefd. Hun lot lag in han-
den van katten en jagende roofvogels. 
Konijnen maken geen geluid, behalve 
als ze in nood zijn. Zoals die ene keer ’s 
morgens heel vroeg, toen een ijselijke 
kreet mij wekte en ik die kreet in de 
hoogte hoorde vervliegen. Ik hoefde 
niet op te staan om te weten hoe laat 
het was: de buizerd had toegeslagen. 
Op hun hoede moeten ze zijn, zorgen 
voor veel nakomelingen, optimistisch, 
iedere keer weer in hun konijn-zijn 
tegen de verdrukking in. Het is natuur-
lijk geen opstanding, maar wel lijden 
en doorzetten. 

Pasen, het nodigde uit voor een verhaal 
over Luther’s theologie van het kruis. 

Pasen, het bracht de redactie op de 
gedachte van opstand(ing), zoals te 
lezen valt in de gebruikelijke meditatie. 

Opstand(ing)? Actueel nu, met protes-
ten en de (roep om) verandering in 
Arabische landen. Inclusief een 
onwrikbaar vertrouwen, zoals een 
Egyptische Koptische collega zei: 
‘Mijn God is dezelfde van gisteren, 
vandaag en morgen.’ 

Op zoek naar een pakkende voorpagina, 
van deze tijd, herinnerde ik me deze 
foto. Duizenden kogels en hulzen, 
gebruikt tijdens de burgeroorlog in 
Liberia (1999 tot de vrije verkiezingen 
in 2005), werden omgesmolten in dat 
grootse symbool: een kruis. Het was een 
project dat ondersteund werd door de 
LWF, in samenwerking met de Lutherse 
Kerk in Liberia. Ik heb er zelf twee en 
koester ze, nu en in de toekomst. 

Alle redacteuren van ElkKwartaal 
wensen u een zalig Pasen.

Praxedis Bouwman

Ten geleideColofon

Bij de voorplaat
Foto: Arní Svanur Danielsson, 
Evangelisch-Lutherse Kerk IJsland.



Meditatie
Opstand(ing)

ver de hele wereld wordt weer Pasen gevierd. Het 
is een van de mooiste feesten van het jaar. Vol 
tradities en verhalen. Pasen is direct verbonden 

met de lente. Van carnaval tot Pinksteren hangt alles van 
Pasen af – wordt alles door Pasen bepaald. Dit jaar valt 
Pasen vrij laat, in andere jaren weer veel vroeger, afhan-
kelijk van het begin van de lente en van de maan en 
uiteraard van de zondag.
Als lentefeest is het meer nog dan het Pesachfeest ver-
bonden met het leven en met bevrijding. Het gaat veel 
verder: Pasen is een opstand tegen onrecht – in welke 
vorm dan ook, een opstand van God tegen de bestaande 
wereld, een opstand tegen het donker in het leven.
Hoe zeer je ook de ondergang ziet, hoe diep je ook in de 
put zit, hoe eenzaam je ook bent, hoeveel ellende je ook 
hebt meegemaakt – dat is niet het laatste wat er gezegd 
wordt, roept Pasen. Daartegen komt God in opstand.
Er is veel donker in de wereld. De eindeloze verslaving 
aan macht, het onrecht wat zo velen wordt aangedaan. 
Maar ook zo veel dingen, die niet met opzet gebeuren. 
Natuurrampen, mijn eigen falen, ziektes. En dan lijkt alles 
donker. Diep trieste novemberdagen gaan over in donkere 
winteravonden. En de stappen van verbetering lijken zo 
klein. Daar moet toch iets gebeuren. Daartegen moet je 
toch in opstand komen!
In datzelfde beeld schrijft ook Prediker. Die oude koning 
– daar moet je toch tegen in opstand komen. En er zullen 
velen zijn die je volgen. Een jonge wijze man, die tegen 
een oude en dwaze koning in opstand komt. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend en gebeurt toch maar weinig. Kennelijk 
moet er meer aanleiding zijn. Een vonk die overspringt, 
een gedachte die mensen raakt. Wij zien  het dit voorjaar 
in Noord-Afrika. Of jaren geleden in Oost-Europa. Maar 
– en dat hoort net zo bij dit beeld – nog maar even en de 
opstand is weer vergeten. Nog maar even en het gaat zo 
door als altijd. Nog maar even en er is niemand die een 
goed woord overheeft voor wie nog maar kort geleden 
instond voor verandering. Voor bevrijding uit oude, 

13 Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad. 
14 Er was een jongen die gevangenzat, maar vrijkwam om een oude koning op te volgen. En dat terwijl hij in diens 
rijk als een onbeduidend iemand was geboren. 15 Ik zag dat iedereen hem volgde. Al het volk onder de zon liep die 
jongen achterna die in opstand kwam tegen de oude koning. 16 Er kwam geen einde aan de stoet van zijn bewon-
deraars. Maar later zal er niemand zijn die nog een goed woord voor hem overheeft. Je ziet, ook dit is niets dan 
lucht en najagen van wind. Prediker 4: 13-16

O dwaze, niet meer kloppende structuren van macht en eigen 
voordeel. Het lijkt niet voor de lange termijn te gelden. De 
ondersteuning van de opstand gaat snel weer over. Kennelijk 
zijn oude dwaze structuren zo sterk, dat er steeds weer en 
jonge wijze nodig is. Waarschijnlijk veel vaker dan een 
keer per jaar.
De lente, de opstand van het leven tegen de dood, komt 
jaarlijks terug. Prediker lijkt precies dat te bedoelen. Alle 
vrolijkheid, alle energie, die uitgaat van de opstand en de 
navolging van de jonge wijze koning, zal overgaan in de 
zomer, een periode van opbouw, bloei en kracht, maar dan 
onvermijdelijk overgaan in de herfst, eerst nog een periode 
van oogst, maar dan toch meer stormen, kou, verlies van 
leven en tot slot de stilstand van de winter, waar de oude 
kilte heerst.
De kracht van Pasen ligt dan niet daarin een onderdeel 
van een eeuwige cirkel te zijn, maar daarin, steeds weer als 
knopen aan de takken open te breken, op te staan tegen de 
dodelijke afwezigheid van God. Steeds weer voor het leven 
te staan, steeds weer aan te tonen, dat een betere wereld 
mogelijk is.
Daarvoor is het nodig om op te staan, dat kost enorm veel 
energie. Zo veel, dat je dat niet constant redt. Er zijn ook 
momenten, dat het niet zo lukt als je zou willen. Maar just 
op die momenten laat God ons niet vallen. Juist op die 
momenten is God tegenwoordig. Zelfs de oude dwaze 
koning laat hij niet vallen. Maar nooit zonder voor het 
leven te kiezen, voor de toekomst, voor vernieuwing, voor 
overwinning van oude, energieverslindende, onderkoelde en 
verstarde structuren. Deze opstand wordt uiteindelijk zicht-
baar in de opstanding die wij met Pasen vieren. De kracht, 
die zoveel teweeg brengt, dat het bijna ongeloofwaardig is. 
Dat je het letterlijk niet kunt geloven – of niet wilt geloven, 
niet waar wilt hebben. De dwaze oude koning zal het niet 
opgeven.
Is er een groter opstand denkbaar dan de opstanding?

Detlef Bohlken
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et voorstel, gemaakt in samen-
spraak met het dagelijks bestuur 
van de lutherse synode, komt 

van het moderamen van de generale 
synode van de Protestantse Kerk in een 
poging te hulp te schieten in de lang-
durige impasse waarin de evangelisch-
lutherse synode verkeert die het werken 
belemmert. Interne initiatieven, onder 
meer met een voorzitter van buiten en 
een uitnodiging tot een synodebreed 
gesprek begin dit jaar door een veront-
ruste grote groep in de synode, brachten 
geen soelaas. De synodale commissie 
van de lutherse synode is akkoord 
gegaan met de opdrachtformulering, 
volgens president Susanne Freytag een: 
‘ingrijpend proces’. Zij deed in een 
begeleidende brief aan de lutherse 
(plaatsvervangende) synodeleden en 
adviseurs waarin het mandaat beschre-
ven wordt een dringend beroep op: 
‘medewerking en inzet, gedragen door 
de ons allen gemeenschappelijke zorg 
om en het gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor onze gemeenten en de 
kerk als geheel.’ Inmiddels zijn Evert 
Jonker, hoog leraar praktische theologie 

H

De evangelisch-lutherse synode van de 
Protestantse Kerk werkt in ieder geval 
tot juli dit jaar onder leiding van een 
technisch voorzitter en adviseur om 
‘leiding [te] geven aan een proces om 
tot een werkbare situatie voor de evan-
gelisch-lutherse synode te komen, met 
als uitgangspunt hetgeen is verwoord in 
de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland.’ De twee externen hebben, 
naast onder meer de opdracht tot 
inventarisatie van de huidige situatie, 
concrete punten op hun agenda: het 
opstellen van een huishoudelijke 
regeling, de financiën met specifiek de 
verdeling van de gelden uit het solidari-
teitsfonds, het komen tot een breed 
gedragen beleids plan en, als vierde toe-
gevoegde punt, ElkKwartaal en alles wat 
daarmee samenhangt. ‘In het geheel zal 
aandacht moeten zijn voor herstel van 
effectieve en open communicatie, lei-
dend tot onderling vertrouwen en tot 
een vruchtbare wijze van vergaderen van 
de synode,’ aldus de opdrachtbrief van 
scriba Arjan Plaisier.  

aan de Protestantse Universiteit, en 
Hans Kapteyn, tot voor kort jarenlang 
als lid van het moderamen van de 
Protestantse Kerk afgevaardigde naar 
de lutherse synode, aan het werk vol-
gens de opdracht.

Tijdsdruk
Om tot goede oplossingen te komen 
inventariseren Jonker en Kapteyn de 
situatie in en rond de evangelisch-
lutherse synode. Kapteyn: ‘Eerst hebben 
we met de synodale commissie gepraat, 
toen met voorzitters van commissies die 
met de synode werken en nu met vele 
anderen. Een vervolgstap is het analy-
seren van die informatie, dat is lastig, 
er is zoveel samenhang. Juist daarom 
luisteren we nu veel.’ 
Het element tijd is niet helemaal in het 
voordeel van het tot een resultaat 
brengen van de opdracht. ‘Er moeten 
gewoon ook dingen gebeuren,’ zegt 
Kapteyn, ‘het werk staat niet stil. 
Na de besloten synodevergadering van 
begin maart komt nu de mei-vergade-
ring snel. Op de agenda van die twee 
dagen zullen zaken voor moeten 
liggen voor besluitvorming.’ 
De maart vergadering, een extra zitting, 
was een besloten zitting omdat ‘de 
situatie daar aanleiding toe gaf, het leek 
nuttig om in beslotenheid bijeen te 
komen’ aldus Kapteyn. In die vergade-
ring is gepoogd om dat wat er lag aan 
beleidsplan (zie vorige ElkKwartaal) om 
te zetten in activiteiten. ‘Er zijn groepen 
gevormd die op 

deelterreinen aan het werk gaan. In de 
vergadering van mei zullen die resul-
taten op de agenda staan.’   
Een zinnig woord over het hoe en 
waarom van de ontstane impasse valt 
nog niet op te tekenen uit het werk en 
de monden van Jonker en Kapteyn. 
Evert Jonker is ‘nieuw’ in luthers 
bestuurlijke zaken, Hans Kapteyn heeft 
natuurlijk veel meegekregen tijdens de 
lutherse synodevergaderingen die hij 
bezocht: ‘We willen beiden een zo breed 
en volledig mogelijk beeld zien te 
krijgen, waarbij we proberen vrijelijk 
onze eigen inzichten te vergaren.’ 

Technisch voorzitterschap
Bij alle introducties tot nu toe legt 
Evert Jonker de nadruk op het feit dat 
hij technisch voorzitter is, dat Hans 
Kapteyn adviseert en dat de inhoude-
lijke discussie bij de synodeleden blijft. 
Veel kerkenraadsleden van lutherse 
gemeenten uit den lande hebben tijdens 
de gemeentedag afgelopen 19 maart 
kunnen ervaren dat Jonker een onder-
deel van het programma voorzat. Hoe 
het verder gaat na afloop van het 
huidige mandaat zal tijdens de mei-
synode duidelijk worden.

De (plaatsvervangende) synodeleden 
van de evangelisch-lutherse synode 
hebben het aanbod van het modera-
men van de Protestantse Kerk met 
grote instemming aanvaard.

Praxedis Bouwman    

Besloten vergadering van de evangelisch-lutherse synode in Amsterdam onder 
leiding van Evert Jonker (3e v.li) en adviseur Hans Kapteyn (2e v.li). Rechts 
van Jonker drie van de vier leden van de synodale commissie: Susanne 
Freytag, Casper van Boltaringen en Mieke Lichtenbelt. Foto: Andreas Wöhle.

Externe hulp voor weg uit impasse 
lutherse synode
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Lutheranen ontmoeten elkaar
Kerkenraadsleden, synodeleden en andere 
bestuurders ontmoetten elkaar afgelopen 
19 maart in Zaandam. Doel van de ont-
moeting: ‘delen en doorgeven’. De dag 
bestond uit twee delen: ’s ochtends de 
ontmoeting, ’s middags een uitleg over 
de criteria voor het aanvragen van gelden 
uit het zogeheten solidariteitsfonds, een 
jaarlijkse pot van 375.000 euro voor 
steun aan lutherse initiatieven. Impres-
sies in woord en beeld. In de Maartenkerk in Zaandam 

kwamen lutherse gemeenten en 
besturen bijeen, 19 maart 2011. 
Foto: Andreas Wöhle.

Bijeen.

Bijpraten met koffie. Foto: Andreas 
Wöhle.

Zo laat zich de landelijke lutherse 
dag op zaterdag 19 maart in de 
Lutherse kerk van Zaandam het beste 
typeren. Vele kerkenraadsleden, syno-
deleden en andere belangstellenden 
uit heel Nederland waren naar het 

Voor ieder lid van de Protestantse Kerk 
in Nederland wordt jaarlijks door hun 
gemeentes € 5 betaald. Hieruit wordt 
de Solidariteitskas gevormd, waar jaar-
lijks enige miljoenen in komen. Van die 
pot is jaarlijks € 375.000 bestemd voor 
lutheranen. In de hele Protestantse Kerk 
zijn er kleine gemeenten: van de niet-
lutherse gemeenten in de Protestantse 
Kerk heeft 60% minder dan 500 leden, 
in de ELK betreft dat 96 %. Lutherse 
gemeenten met 400-1000 leden kunnen 
in aanmerking komen voor steun. 
Lutherse gemeenten met minder dan 
400 leden alleen als ze voldoende vitaal 
zijn. Alleen een kerk ‘met smoel’ kan 
een traditie uitdragen; dan kan als 
zelfstandige én als samenwerkende 
gemeente.

Het geld dat niet wordt gebruikt blijft 
staan, gaat echter na drie jaar terug 
naar de algemene middelen. Gemiddeld 
duurt het drie tot zes maanden totdat 

prachtige zeventiende eeuwse kerkge-
bouw gekomen om er in 100 woorden 
te zeggen wat hun gemeente bijdraagt 
aan het uitdragen van de lutherse 
traditie in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Gezeten op de met zand 
bedekte vloer en onder de hoge dakge-
welven klonken na de goed verzorgde 
metten, de bijdragen met betrekking tot 
het delen en het doorgeven van de 
lutherse traditie opvallend eensgezind. 
Lutherse gemeenten hechten grote 
waarde aan openheid en een levend 
gemeenteleven, waarbij de koffie of 
- in sommige plaatsen - het glas wijn 
na de kerkdienst niet mag ontbreken. 
Maar ook het meer inhoudelijke aspect 
van de lutherse inbreng kwam aan 
bod. Vooral de lutherse liturgie en 
kerkmuziek, schriftuitleg en de theo-
logische nadruk op de rechtvaardiging 
door het geloof alleen, waarin de 
mens zich bevrijd mag weten tot een 
verantwoordelijk  leven, werden 
genoemd als  uit te dragen punten. 
De wijze waarop dat kan gebeuren, 
verschilt. Er blijkt een grote variëteit 
te zijn, van oecumenisch leerhuis tot 
lutherse zomerschool en van lezing 

een reactie op een aanvraag binnen is. 
Gemeenten die aanvragen moeten een 
beleidsplan hebben. Op een vraag of er 
subsidie zou zijn voor een kerkmusicus 
die een bepaald project assisteert was 
het antwoord ja, maar als een gemeente 
het kerkgebouw wil aanpassen om Bach 
goed ten gehore te brengen, wordt de 
aanvraag afgewezen. Wanneer een 
gemeente een bepaald plan heeft, moe-
ten ze de Commissie Steunverlening in 
Utrecht bellen en het aanvraagformulier 
aanvragen.
Vraag: ‘Als je een bepaald project aan-
biedt aan de overheid, dan weet je aan 
welke criteria je moet voldoen. Maar dit 
verhaal klinkt heel ambtelijk en het 
ontmoedigt ons, kleine gemeentes. 
Verzuchting: de eisen zijn veel te hoog, 
daar kunnen we nooit aan voldoen.’ Er 
zijn wél criteria, ze staan in de nota 
‘van gemeentes vóór gemeentes’, te 
vinden op www.pkn.nl.
Een opmerking dat de lutherse gemeen-

tot voorgaan in andere kerken, waar-
bij de predikante niet los te verkrijgen 
is van de lutherse liturgie. Ook hebben 
veel lutherse gemeenten oog voor de 
oecumene: bestuurlijke en inhoude-
lijke samenwerking met protestantse 
gemeenten of in de classis, maar ook 
met de plaatselijke raad van kerken of 
andere kerken. Sommige gemeenten 
hebben reeds ervaring met een plaatse-
lijke fusie. Ook dan blijkt het nog 
mogelijk de lutherse traditie in te 
brengen en uit te dragen. 

Erwin de Fouw

ten recht hebben op de 375.000 omdat 
ze door de fusie tekort zijn gekomen 
kreeg groot applaus. Maar, zo luidde 
het antwoord: het is geld voor de 
lutherse traditie, niet voor de lutherse 
gemeenten. De reacties hierop liepen 
uiteen van instemming tot het hebben 
van grote problemen. 
Het is aan de evangelisch-lutherse 
synode om kernelementen te noemen 
die kunnen worden uitgedragen, om 
een adviescommissie te benoemen en 
om een beleidsplan te hebben.

Met dank aan Chica van Dam

‘Iedereen was er’

Uitleg en enige verontwaardiging over ‘375.000’
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Lichte groei brengt aantal luthe-
ranen wereldwijd op 70,3 miljoen

rootste groeiers zijn de kerken in 
Afrika en Azië, wat geen veras-
sing is, gezien de trend van de 

afgelopen jaren. In Afrika meldden zich 
bijna 700.000 nieuwe leden, in Azië 
meer dan 50.000. De groeicijfers worden 
naar beneden bijgesteld door kleine 
verliezen in Latijns Amerika, de kerk-
verlaters in Noord Amerika (84.000) en 
het meest door Europa, waar in het 
afgelopen jaar 400.000 minder luthera-
nen te tellen vielen dan in 2009.
Het totale aantal lutheranen, inclusief 
niet-LWF kerken, is ook met 0,3 procent 

e acht kerken die samen met de 
grote Duitse kerken in deze 
regio ingedeeld zijn, kwamen 

G

D

Het aantal lutheranen dat behoort bij 
een kerk die bij de Lutherse Wereldfede-
ratie is aangesloten, is licht gestegen. In 
2010 kwamen er ruim 200.000 leden 
bij, een stijging van 0,3 procent ten 
opzichte van 2009. Het totale aantal 
lutheranen is 70,3 miljoen, verdeeld over 
145 lidkerken, tien erkende gemeentes 
en één erkende raad in 79 landen.   

Het versterken van de identiteit van de 
Lutherse Wereldfederatie is van essen-
tieel belang in tijden van verandering, 
van net zoveel belang als het gevoel van 
lidkerken dat ze mee kunnen doen in 
een transparant proces. De kleinere 
lutherse kerken van de LWF regio cen-
traal-west Europa schrijven dit in een 
brief aan de vice-president van de raad 
van de LWF die verantwoordelijk is voor 
de regio waarvan ook de Protestantse 
Kerk deel uit maakt. De vice-president 
kan daarin ook lezen dat juist kleine 
kerken enorm veel hebben aan theolo-
gische studie vanuit de wereldfederatie 
en dat ze graag een grote nadruk zien 
op spiritualiteit en vieringen. 

gegroeid naar een kleine 74 miljoen.

Groter dan miljoen
Binnen de LWF zijn zestien lidkerken 
met meer dan 1 miljoen leden. De 
grootste blijft de Lutherse kerk van 
Zweden met 6,7 miljoen leden, gevolgd 
door de Evangelisch Lutherse Kerk in 
Tanzania (5,6 miljoen), de Ethiopische 
Evangelische Kerk Mekane Yesus (bijna 
5,6 miljoen), de Evangelisch Lutherse 
Kerk in Amerika (4,5 miljoen) en de 
Evangelisch Lutherse Kerk in Denemar-
ken (bijna 4,5 miljoen).

Europa
Europa blijft het continent met de 
meeste lutheranen. Duitsland heeft als 
land de meeste. Dat dit niet tot uit-
drukking komt in een notering in de 
grootste kerken heeft te maken met 
het feit dat lutherse kerken in Duits-
land landskerken zijn, georganiseerd 
binnen de grenzen van de verschil-

half maart in Utrecht bij elkaar om zich 
als kleine kerken te bezinnen op hun 
positie in de LWF. De ervaring is dat het 
lastig is om de specifieke ideeën van 
kleine kerken over het voetlicht te 
brengen in gemeenschappelijke ont-
moetingen met de Duitse kerken. De 
twee kleinere kerken in de regio hebben 
twee raadszetels, Dagmar Magold 
vanuit de kerk in Zwitserland/Liech-
tenstein en Danielle Leker vanuit 
Nederland. 
In een informele ontmoeting vooraf-
gaand aan een dag vergaderen, maakte 
ook een delegatie van het moderamen 
van de Protestantse Kerk kennis met de 
kerkleiders uit Italië, Frankrijk, Engeland 
en Zwitserland. Ook de Oostenrijkse 
lutherse kerk is bij deze regio ingedeeld, 
maar was verhinderd. 
De vraag naar het hernieuwd stilstaan 

lende bondslanden. De meeste, maar 
niet alle kerken, zijn afzonderlijk lid 
van de Lutherse Wereldfederatie.
De Finse kerk kende een dramatisch 
verlies van leden: bijna 92 duizend 
(2,05 %) zegden het lidmaatschap op. De 
Kerk van Zweden zag 51.000 leden ver-
trekken, dat is goed voor 0,75 procent. 
Groeiende kerken in Europa waren de 
Malagaskische Protestantse Kerk in 
Frankrijk (17,6% naar 10.000 leden), de 
Estse Evangelisch Lutherse Kerk groeide 
met 12.000 nieuwe leden (7,5%) naar 
172.000, en de Evangelisch Lutherse 
Kerken in Zwitserland en Liechtenstein 
groeiden met 1,05 procent naar een 
aantal van bijna 6900 leden.  
Volgens opgaaf aan de Lutherse 
Wereldfederatie eind 2010 had de 
Protestantse Kerk in Nederland op dat 
moment 2,096,774 leden.

Op basis van LWI bericht, Praxedis 
Bouwman

bij identiteit wordt ingegeven door het 
stilstaan bij de kern van de LWF: een 
communio (gemeenschap) van kansel 
en avondmaal. In de afgelopen jaren is 
sterk de nadruk gelegd op eenheid in 
verscheidenheid, maar wat betekent 
dat? Maak je daarmee een identiteit niet 
ook wat zwakker en hoe gaan we dan 
om met verschillen in de LWF? 
Het veranderproces binnen de LWF 
wordt wereldwijd vorm gegeven met 
raadplegingen, vragenlijsten en over-
leggen. De raadsvergadering van 
komende juni in Genève zal bepalend 
richtinggevend zijn voor de toekomstige 
LWF. Voor wie geïnteresseerd is in het 
proces, alles staat op internet: http://
www.lutheranworld.org/lwf/index.php/
themes/lwf-strategic-planning-process 

Praxedis Bouwman

Identiteit LWF is belangrijk 
in vernieuwing 
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et dit thema gingen de deel-
nemers van een studiedag 
in februari, georganiseerd 

door de Nederlands Lutherse Vrou-
wenbond, aan de slag. De lutherse 
kerk van Utrecht bruiste van herken-
ning, ontmoeting, pittige gesprekken 
en veel activiteit.
Het eerste programmaonderdeel werd 
ingevuld door Evert-Jan Ouweneel 
(World Vision). Hij werkt in verschil-
lende landen met christenen van 
divers pluimage, wat hij een oefening 
in oecumene noemt. “‘Jij bent een 
zondaar’ is niet echt een fijn begin 
van de droom”, zo begon hij, “is het 
evangelie wel zo positief?”
Maar met de gedachte dat het goed 
gaat komen met deze aarde en dat 
het leed wordt doorbroken, kom je 
verder. Hoop op een betere toekomst 
en overwinning van het lijden, ook 
als is dat soms tegen beter weten in. 
En je vanuit bijbels perspectief inzet-
ten om de kinderen van nu hoop te 
geven.
De droom ligt in de inzet op duur-
zame voorspoed, niet via het laatste 
oordeel en scheiding tussen hemel en 
hel (want dat is een rotdroom), maar 
via het ‘herstel van alle dingen’, zoals 
Jezus al zei.

Lui of inzet
De bijbelse God kondigt vrede aan, 
ongeacht wat wíj doen. Onvoorwaar-

Lutherse vrouwenbond 
bezint op thema ‘droom 
Gods droom’

M

Een veranderende samenleving vraagt om een mee-
veranderende kerk, bijvoorbeeld door ‘het kleine dat de 
toekomst heeft’. Kleine, open geloofsgemeenschappen 
waar gevierd, geleerd en gewerkt wordt aan een samen-
leving  waarin velen de weg zijn kwijtgeraakt en zoeken 
naar hun droom. Welke droom? De eigen of die van 
God? Is het de schepping, de kerk? En wat moet je je 
daarbij dan voorstellen?

delijke liefde, met als risico: passiviteit. 
Dan hoeven we dus niks te doen, zei 
Sartre ooit, want het komt vanzelf 
wel goed. Of neem de langdurige 
christelijke ‘onverschilligheid’ met 
betrekking tot het milieu: niks aan 
doen, er komt toch een nieuwe hemel 
en aarde? Maar Gods’ droom doet 
wel degelijk appèl op de inzet van 
mens. Met andere woorden: if it’s 
going to be, it’s up to me. 
Aan de hand van bijbelpassages 
schetste Ouweneel hoe de mens 
steeds een belangrijke rol heeft in de 
vervulling van de droom: de 

gewenste werkelijkheid. 
God schiep twee mensen, ‘opdat zij 
heersen- ook over de dieren’. Het is 
immers niet vanzelfsprekend dat dieren 
het wel redden. Die zijn voorwerp 
van jouw zorg.
Heersen, als zorg over wat verloren 
dreigt te gaan; de tuin bewerken en 
bewaken! Zo betrekt God de mens bij 
het in stand houden van het goede, 
kwetsbare leven. God geeft de mens 
‘iets te dromen’ met een duidelijke 
taak: het bevoegd gezag. 
Maar de mens verspeelt dat. Abraham 
geeft gehoor aan ‘vertrek van hier en 
laat alles achter’, met in het vooruit-
zicht: een nieuw land waarin ‘met u 
alle volken gezegend zijn’. Via Abra-
ham zal Gods droom worden verwe-
zenlijkt: dat het die volken goed gaat.
Het loopt anders, want in alle leed en 
ellende van Sodom en Gomorra geeft 
God te kennen dat hij ‘het helemaal 
gehad heeft met dit volk’ en zal 
ingrijpen. Als goede jood gaat Abraham 
onderhandelen omdat hij begaan is met 
het heersende leed. Hij pleit bij God 
voor redding van de hele stad en niet 



elkkwartaal                                                              april 2011 8      

voor slechts een paar ‘uitverkorenen’.
Ook later, als het weer misloopt en 
Gods maatregelen dreigen (Exodus), 
springt Mozes voor het volk in de 
bres. Daardoor komt de droom niet in 
gevaar, want God is hiervoor ont-
vankelijk.
Erger nog dan een concrete straf is 
een God die de handen er van aftrekt 
(Ezechiël 22): ‘zoek het dan zelf maar 
uit’, want het is jullie eigen schuld.

God wispelturig?
Is God zo wispelturig? Nee, of ja voor 
wie wil, maar vooral met nadruk op 
de mens, met eigen verantwoordelijk-
heid, die deel is van Zijn geheel. Het 
is niet een gedane zaak, maar er is de 
hoop die doorklinkt in het leven, ook 
als onderdeel van iets groots zoals 
bijvoorbeeld een ‘groene’ samenleving.
God wil een alliantie met de mens 
waarin zijn verticale liefde wordt 
aangevuld met horizontale liefde. Hij 
wil wel degelijk vrede, maar het moet 
de mens kunnen schelen, ongeacht 
de schuldvraag. Herstel is daarin de 
weg als wezenlijke droom.

Aan het werk
Na de lunch werd er in diverse work-
shops doorgewerkt op het thema.
In de gespreksgroep ‘spreken over 
God’ werd gesproken over hoe het 
eigen leven bepaald wordt door 
omstandigheden. Is dit door instinct of 
door God ‘geleid’? Kun je geloven als 
je het zelf even niet ziet, op gezag van 
de ander? Ja hoor, zei iemand, leunen 
op de overtuiging en zekerheid van 
een ander is soms nodig omdat je niet 
alles uit je eigen droom kunt putten. 
Relationeel vertrouwen helpt verder. 
Vertrouwen is de zekerheid van wat je 
hoopt, vond een ander. Als dat wan-
kelt, zijn traditie en getuigenis van 
belang- noem het maar geloofssteun. 
Hoop als anker van de ziel is er altijd, 
zei een derde, geloof is lastiger want 
dat weet je niet zeker.
In de schilderworkshop werkten deel-
nemers intensief  aan een gezamen-
lijke vormgeving van ‘hemel en aarde’. 
Er werd geknipt, geplakt, geschilderd 
en vrolijk gecommuniceerd: ‘waarom 
doe jij daar twee schoenen?’, ‘kan ik 
dit hart over het jouwe plakken’, ‘gaat 
aarde hier in hemel over, of andersom?’ 

en ‘waarom hier water en brood?’ – 
antwoord: nou, daarvan is of teveel of 
te weinig.’ 
Evaluerend varieerden de reacties van 
‘enig’, ‘verrassend’ tot ‘spannend hoe 
je op elkaar reageert’ en ‘hoe vanuit 
niets een verhaal ontstaat, in een 
gezamenlijke droom bij daglicht’.
De groep bibliodrama (een soort rol-
lenspel op basis van bijbelse thema’s) 
verdiepte zich in personages en voor-
werpen van de gelezen tekst waarin 
Abraham ‘hoog’ bezoek krijgt die 
hem de komst van zijn kind aankon-
digt. Abraham zelf kwam onder de 
loep en Sara die lachte, maar ook de 
tent, de kookpannen, het vee, de 
knecht, en de schaduw van de boom. 
Het ‘merkwaardige’ tijdsverloop in 
het verhaal kreeg aandacht, want hoe 
kun je in zo’n tijdspanne een kalf 
slachten én gebraden en wel opdienen? 
Ieder koos een rol om het verhaal uit 
te beelden. Tijdens de uitwerking ont-
stond een dilemma: de knecht die 
opdracht kreeg een kalf te slachten 
weigerde dit, want ‘t was het leven 
van dit dier niet waard. Hoe nu? 
Gevoed door persoonlijke argumentatie 
kwamen de ‘acteurs’ er samen uit: het 
kalf mocht blijven leven en het 
bezoek kreeg een heerlijke schotel 
met andere ingrediënten voorgezet.

Met een gezamenlijke viering werd de 
dag naar tevredenheid afgesloten. 

Alma Evenhuis
 

Nieuw- en oudgedienden in Zwolle
ij de intrededienst in januari 
van dominee Erwin de Fouw 
(links) als predikant van de 

evangelisch-lutherse gemeente 
Zwolle, werd hij bijgestaan door drie 
(!) voorgangers in die gemeente: de 
dominees Chica van Dam, Hans 
Günther, Hans Mudde.

B
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n 2005 is een werkgroep ‘Luthe-
ranen in de Lage Landen’ 
gevormd. Deze werkgroep stelde 

zich ten doel een historisch verant-
woord overzicht te geven van de 
geschiedenis van lutheranen hier te 
lande en die geschiedenis te beschrij-
ven vanuit de steeds veranderende 
politieke en maatschappelijke context 
in de loop van ruim vier eeuwen. Dit 
handboek diende toegankelijk te zijn 
voor een ruim publiek en moest 
tevens handvatten bieden voor nader 
en meer gedetailleerd onderzoek. Het 
samenstellen van dit werk is tevens 
een uitvloeisel van het inzicht en 
besef dat de lutherse synode, volgens 
de kerkorde van de Protestantse Kerk, 
tot taak heeft ‘leiding [te geven] aan 
het leven en werken van de evange-
lisch-lutherse gemeenten tezamen en 
zorg [te dragen] voor het bewaren en 
aan de hele kerk dienstbaar maken 
van de lutherse traditie’(art. VI, 4 
kerkorde Protestantse Kerk).

Verboden en gedoogd
Het eerste hoofdstuk biedt een histo-
riografisch overzicht waarin aandacht 
wordt geschonken aan de wijze waar 
-op in de loop van de tijd aandacht is 

Lutheranen in de Lage Landen 
(ca. 1520-2004). Geschiedenis van 
een godsdienstige minderheid 

I

Op 1 oktober 2011 zal het prachtige, 
geïllustreerde boek ‘Lutheranen in de 
Lage Landen’ verschijnen. Het boek 
geeft een overzicht van ruim vier 
eeuwen lutheranen en lutheranisme 
in de Nederlanden, vanuit de steeds 
veranderende politieke en maatschap-
pelijke context. De laatste decennia 
van de vorige en het begin van deze 
eeuw laten een groeiende belangstel-
ling zien voor de geschiedenis van het 
lutheranisme in Nederland. Deze inte-
resse kreeg ongetwijfeld nog een extra 
impuls toen in 2004 de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de Evange-
lisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden samen gingen in de 
Protestantse Kerk in Nederland.

geschonken aan de geschiedenis van 
het Nederlands lutheranisme. De 
hoofdstukken II t/m V behandelen 
lotgevallen en ontwikkelingen van de 
lutherse kerken tijdens de zestiende 
tot en met de achttiende eeuw. In 
deze periode groeiden lutherse 
gemeenten in de Nederlanden zowel 
in aantal als in omvang. Deze groei 
werd bepaald door immigratie vanuit 
de Zuidelijke Nederlanden in de zes-
tiende, zeventiende en achttiende 
eeuw door immigratie vanuit Duits-
land en, in mindere mate, uit Scandi-
navië. Gedurende het Ancien Régime 
werden, zeker tot omstreeks 1680, 
lutherse diensten verboden of tegen-
gewerkt. Daarbij deden zich grote 
regionale en plaatselijke verschillen 
voor. Zo werd bijvoorbeeld de 
gemeente te ’s-Hertogenbosch nog in 
1673 aangezegd dat lutherse diensten 
verboden waren. Pas tien jaar later 
kreeg de gemeente er officieel vrij-
heid van godsdienst. In Amsterdam 
echter kon in december 1671 de pres-
tigieuze ‘Ronde Lutherse’ worden 
ingewijd: deze tweede lutherse kerk 
in deze metropool tekende zich even 
opvallend als markant af tegen de 
hemel van de stad. In de loop van de 
achttiende eeuw werden de belijders 
van de Augsburgse Confessie vrijwel 
overal aanvaard en ondervonden 
lutherse gemeenten zelfs regelmatig 
steun van de wereldlijke overheden 
en zelfs van de ‘publieke’ gerefor-
meerde kerk. 

Emancipatie
De negentiende eeuw kan geken-
schetst worden als een periode 
waarin lutheranen een proces van 
emancipatie binnen de Nederlandse 
samenleving konden doorlopen. Deze 
emancipatie werd mogelijk toen de 
landelijke overheid het bestaan en 
functioneren van twee afzonderlijke 
lutherse kerkgenootschappen had 
erkend (zowel de evangelisch-lutherse 
gemeenten als de in 1791 ontstane 

hersteld-lutherse gemeenten, in res-
pectievelijk in 1818 en 1835). Vanuit 
beide lutherse kerkgenootschappen 
zijn in de negentiende eeuw herhaal-
delijk pogingen ondernomen om tot 
hereniging te komen, een ontwikke-
ling die pas in 1952 kon slagen.
Ook lutheranen gingen een promi-
nente rol spelen in de samenleving. 
Zo stond Johan Rudolf Thorbecke als 
liberaal staatsman aan de wieg van 
de fameuze grondwetswijziging van 
1848. Johan Melchior Kemper was 
een befaamd hoogleraar en staats-
heer. De lutherse predikant H.C. 
Milliës had een groot aandeel in het 
debat rond de afschaffing van de 
slavernij. De affaire rond predikant 
Herman Friedrich Kohlbrugge krijgt 
ruime aandacht. Weliswaar nam 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis als 
predikant afscheid van de lutherse 
kerk, maar hij werd de charismatische 
leider van de vroege socialistische 
beweging in Nederland. Ook de rol van 
de lutherse kerken in de opkomende 
arbeidersbeweging komt aan bod. 
Eveneens kregen de richtingenstrijd 
in beide lutherse kerkgenootschap-
pen, de rol van het Nederlands 
Luthers Genootschap voor In- en 
Uitwendige Zending, met de zich in 
deze eeuw ontwikkelende zendings-
organisaties, een plaats in het boek. 
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Integratie
In de loop van de negentiende en 
twintigste eeuw, met name na de 
Tweede Wereldoorlog, integreerden 
lutheranen volledig in de Neder-
landse samenleving. In de jaren 
dertig van de afgelopen eeuw werd 
de kerkstrijd in Duitsland met grote 
aandacht gevolgd. Beide lutherse 
kerkgenootschappen namen stelling 
tegen het nationaalsocialisme. Vanuit 
een aantal kerkelijke gemeenten werd 
gedurende de bezetting actief deel 
genomen aan het verzet.
Na zich ruim anderhalve eeuw op 
gescheiden wegen te hebben voort-
bewogen, konden in 1952 evange-
lisch-luthersen en ‘herstelden’ zich 
eindelijk in één kerkgenootschap 
herenigen.
Maatschappelijk engageerden luthe-
ranen zich sterk in de twintigste 
eeuw. Binnen de toenmalige omstan-
digheden werden (even moeizaam als 
noodzakelijk) allerlei binnenkerkelijke 
discussies gevoerd over de positie 
van en het actief en passief kiesrecht 
voor de vrouw in de kerk en over de 
vraag of een vrouw predikant kon 
worden. In 1929 kon mevrouw ds. 
J.A. Haumersen als predikante in de 
gemeenten te Bodegraven en Woer-
den worden beroepen. In de jaren 
zestig en zeventig vertoonde de 
lutherse kerk een groot elan. Leven-
dige, soms zelfs heftige discussies 
werden gevoerd over maatschappe-
lijke en politieke vraagstukken. De 
maatschappelijke betrokkenheid 
voorkwam niet dat de lutherse 
gemeenten kleiner werden. De Neder-
landse samenleving ontzuilde en 
deconfessionaliseerde in hoog tempo. 
Maar ook een open houding ten 
opzichte van andere kerkgenoot-
schappen, alsook een toegenomen 
mobiliteit – veel lutheranen vonden 
bij verhuizing in andere steden en 
dorpen geen lutherse gemeente – 
veroorzaakten deze teruggang in 
ledenaantal. Hierdoor groeide in de 
jaren tachtig het besef dat zelfstandig 
doorgaan als kerkgenootschap − 
alleen al financieel gezien − niet 
langer begaanbare weg was. Aanslui-
ting werd gezocht en gevonden bij het 
zogeheten ‘Samen op Weg’-proces 
van de Nederlandse Hervormde Kerk 
en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, een proces waaruit na soms 
moeilijke en moeizaam verlopende 

gesprekken en onderhandelingen in 
2004 de Protestantse Kerk in Neder-
land voortkwam.  

Terugkerende thema’s
Terugkerende thema’s in het boek is 
diaconale zorg in de ruimste zin: 
onderwijs, catechisatie, armen- en 
ziekenzorg en zorg voor weduwen en 
wezen. Uiteraard is er ook telkens 
gerede aandacht voor de predikanten 
en voorgangers: hun herkomst en 
opleiding, theologische opvattingen 
en hun positie in de samenleving. 
Voorts komt de geschiedenis van de 
afzonderlijke gemeenten met bijzon-
dere gebeurtenissen en wetenswaar-
digheden aan bod. Tot en met hoofd-
stuk V wordt elke gemeente genoemd. 
Tot het ontstaan van de beide 
lutherse kerkgenootschappen was 
immers elke gemeente formeel een 
aparte geloofsgemeenschap, hoewel 
in de praktijk in meer of mindere 
mate afhankelijk van het Amster-
damse consistorie.
In de paragrafen over liturgie en 
sacramenten worden veranderingen 
en verschillen in opvattingen over 
doop en heilig avondmaal en de gang 
van zaken in erediensten en bij 
gemeentezang beschreven.

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep ‘Lutheranen in de Lage 
Landen’ staat onder leiding van his-
toricus dr. K.G. van Manen, die als 
auteur de hoofdstukken I t/m V voor 
zijn rekening nam en de redactie 
voerde. De hoofdstukken over de 
negentiende eeuw zijn geschreven 
door J.C. Riemens, voormalig archi-
varis van het stadsarchief  Zutphen, 
en kerkhistoricus drs. Th.A. Fafié. De 
twee hoofdstukken over de twintigste 
eeuw zijn van de hand van respectie-
velijk C.J. de Kruijter, oud-archivaris 
van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, en van drs. K. van der 
Horst, voormalig president van de 
lutherse synode. 
Als theologisch adviseur, raadgever, 
aanreiker van ideeën en permanente 
bron van inspiratie – vooral betref-
fende de lutherse kerken in de twin-
tigste eeuw – fungeerde prof. dr. J.P. 
Boendermaker met grote toewijding 
en niet aflatende steun.
Drs. M.L. van Wijngaarden, predikant 
en kerkhistoricus, en G.R. Procee, 
bekend met inrichting van (lutherse) 
kerkgebouwen en hun orgels, verza-
melden talrijke, vaak originele illu-
straties.
In een later stadium van de werk-
zaamheden trad W. Littel, voormalig 
vice-voorzitter en lid van de Evange-
lisch-Lutherse Synode, tot de werk-
groep toe, om zorg te dragen voor de 
financiële begeleiding van het project.

Informatie over het boek
Op zaterdagmiddag 1 oktober 2011 
zal in de Evangelisch-Lutherse kerk 
te Woerden de feestelijke presentatie 
plaatsvinden. Het boek, uitgegeven 
door Uitgeverij Boekencentrum, 
wordt ingenaaid en gebonden, voor-
zien van een leeslint, telt zo’n 800 
pagina’s en is rijk geïllustreerd (ook 
in kleur). Het krijgt een samenvatting 
in zowel het Duits als het Engels. Het 
boek is deze zomer bij voorintekening 
verkrijgbaar voor de prijs van 
€ 39,90, daarna kost het € 49,90. In 
het volgende nummer van ELK komt 
een bestelbon waarmee u het boek 
met korting kunt bestellen.

Gerard van Manen

“Foto van de feestelijke dienst 
in de Oude Kerk aan het Spui, 
gehouden op 7 februari 1952 ter 
gelegenheid van de hereniging van 
de beide lutherse kerken. De leden 
van de Synodale Commissie en 
A.K.C., de kerkelijke hoogleraren 
en de synodeleden komen juist het 
kerkgebouw binnen. Midden in het 
linker middenvak zitten de Lutherse 
predikanten.” 
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aren Wedemeijer is Deense en 
begon, onder meer geïnspireerd 
door Søren Kierkegaard, haar 

theologiestudie in Kopenhagen. Ze 
volgde haar echtgenoot naar Neder-
land, waar ze haar studie in verschil-
lende etappes vervolgde. 
Voor IJda de Mol was theologie het 
begin van een tweede loopbaan. Was 
ze een jongen geweest, dan zouden 
haar ouders hebben aangedrongen op 
een studie theologie, maar conform 
de tijd van toen werd ze eerst lerares 
Frans. Rond haar veertigste begon 
het te kriebelen: was dit het nu, of 
was er meer? Van huis uit gerefor-
meerd, was ze betrokken bij gemeente- 
en bestuurswerk binnen de kerk. En 
zo kwam van het een het ander. In 
Apeldoorn, waar ze vele jaren werkte, 
was ze ondermeer verantwoordelijk 
voor het rooster van gastpredikanten. 
Zo hebben Karen en IJda elkaar voor 
het eerst ontmoet: ‘Je preekte toen 
over Herodes Antipas, geweldig! Dat 
had veel langer mogen duren,’ herin-
nert IJda zich. ‘Dat je dat nog wéét,’ 
reageert Karen verrast. 
Later, toen IJda de Mol in de ELG 
Doetinchem aan de slag ging, was 
Karen Wedemeijer in de vacaturetijd 
consulent voor die gemeente, zodat 
ze weer met elkaar te maken kregen.

Pastorale waarde
Een scala aan gezichten uit diverse 
werkkringen trekt nog regelmatig aan 
haar oog voorbij, zegt Karen. Vooral 
die van de jongens in de justitiële 
inrichting waar ze als geestelijk ver-
zorger werkte. Niet alleen de ‘mooie 

Emeritus predikantes Wedemeijer 
en De Mol genieten van ‘dienst in 
elkaar schroeven’

K

Diep verborgen in de rurale Achterhoek ligt huize 
Wedemeijer, een indrukwekkend pand met talloze 
authentieke elementen. In de ruime serre ‘midden’ 
in het bos blikken IJda de Mol-Buizert en Karen 
Wedemeijer-Holdt terug op hun ambtsperiode en tellen 
ze de zegeningen van een nieuwe vorm van vrijheid.  

blik’ op hun gezicht als ze naar de 
dienst kwamen (vooral Kerst en 
Pasen) maakte indruk, maar ook de 
gezichten uit de persoonlijke contacten. 
Omdat ze in die functie geen onder-
deel was van de dagelijkse staf en het 
patroon van ‘tucht en gezag’, onder-
vond ze weinig weerzin, argwaan of 
verzet. Hoewel ze alles opschreef wat 
de jongens haar vertelden, vertrouwden 
ze haar dat het nooit tegen hen werd 
gebruikt. ‘Ik schreef het bijvoorbeeld 
op om te onthouden wanneer er bij-
voorbeeld weer een beoordeling kwam. 
Of ik wilde een verjaardag onthouden. 
Daar kon ik dan op inspelen’. 
De pastorale waarde kreeg daar voor 
haar echt betekenis. Zo ontdekte ze 
wat het betekent om vol te houden. 
Het structuur geven aan een 50- 
minutengesprek waarin niet de vrolijk-
ste dingen aan de orde kwamen en 
daar met niemand over te mogen spre-
ken, vergde nogal wat. ‘Maar het gaf 
ook kracht om mee te kunnen gaan in 
het lijden en tevens overeind te blijven’.
IJda de Mol hield het meer bij het 
‘gewone’ gemeentewerk en bewaart 
daar goede herinneringen aan, ook al 
waren er weleens strubbelingen. ‘Maar 
ik heb altijd veel kracht ontleend aan 
de steun en het vertrouwen vanuit de 
gemeente’. Na haar vervroegd pensioen 
als gevolg van de fusie met de Protes-
tantse Gemeente Doetinchem (novem-
ber 2008) was IJda nog een jaar actief 
als parttime invaller in de buurge-
meente Zelhem. Fijn werk, af en toe 
wat zwaar doordat er bijvoorbeeld geen 
einde leek te komen aan het aantal 
uitvaartdiensten die ze moest leiden. 

Nu geniet IJda intens van de vrije tijd 
die ze heeft. Tot haar genoegen zijn 
er nog steeds activiteiten in de 
lutherse gemeente Twente, vanaf 
2001 huisgemeente bij Doetinchem, 
nu aangesloten bij de ELG Zutphen 
met Twekkelo als tweede preekplaats.

Fusies
Beiden waren ook betrokken bij het 
fusieproces van hun EL-gemeente. 
Voor IJda de Mol was dat in Doetin-
chem (zie: Elk.nr 3, 2008), een 
destijds lastig en emotioneel geladen 
traject waarop ze nu toch tevreden 
terugkijkt. ‘Niet veel van ‘onze’ luthe-
ranen bezoeken de PKN-diensten in 
de Catharina-kerk en in de Wingerd. 
Dat hadden we wel voorzien, gezien 
het kleine aantal, de gemiddeld hoge 
leeftijd en de regionale spreiding. De 
kapel is gelukkig behouden en wordt 
intensief  gebruikt.’
Ook in de Doesburgse ELG was de 
tijd rijp voor een samengaan met de 
Protestantse  Gemeente. ‘Alles wees 
op de noodzaak voor een andere 
vorm,’ zegt Karen nuchter, ‘dan haak 
je dus in op kansen die zich voor-
doen.’ Met inbegrip van verspreide 
gelederen (een aantal lutheranen doet 
mee, anderen blijven passief luthers 
en een deel komt niet meer) verliepen 
de onderhandelingen positief. De 

Karen Wedemeijer werd geordi-
neerd op 31 mei 1992, was tot 
2010 predikant in Doesburg en tot 
2005 met bijzondere opdracht ten 
behoeve van pastorale zorg aan 
de bewoners van het verpleeghuis 
Wittenberg Amsterdam.
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kerkschatten zijn goed verdeeld en 
geregistreerd en kerkgebouw en orgel 
komen in beheer van een stichting. 
Alles is dus klaar, althans op papier. 
De officiële fusiedatum is nog niet 
bekend, want het wachten is nog op 
een reactie van de synodale commissie. 
Op de vraag over hoe en wanneer 
zwijgt ze veelbetekenend.

Leuk: een dienst in elkaar 
schroeven
Met grote regelmaat en navenant 
plezier doen ze allebei nog preek-
beurten in de wijde regio, wat voor 
hen een aparte charme heeft. ‘Je 
komt nog eens ergens’, grijnst Karen, 
‘en het is spannend, want wat kan bij 
de ene gemeente, mag absoluut niet 
bij de andere’. IJda : ‘Het is ook ver-
rassend als je eens een gemeente treft 
die een mooie, eigen liturgie volgt.’ 
Bevreemde reacties krijgen ze als hun 
dienst een ‘te’ luthers accent heeft, 
maar dat deert hen niet.
De voorbereiding van liturgie en 
tekstuitleg nemen de emeritae heel 
serieus en ze pakken die graag crea-
tief aan. ‘Niets leuker dan een dienst 
in elkaar te schroeven,’ vinden ze. 
Beiden hechten veel belang aan de 
tekstuitleg, waarbij Karens exegeti-
sche benadering fungeert als een 
‘soort rondleiden door de tuin’ (hoe 
dichter bij de tekst, hoe helderder), 
en IJda daarbij tevens neigt naar de 
narratieve vorm van het duiden.

In Doesburg liet Karen haar gemeente 
langzaam wennen om niet meteen na 
het uitspreken van de zegen naar bui-
ten te stormen, door zelf (weer) een 
moment te gaan zitten. Van lieverlee 
werd ze hierin door de gemeente 
gevolgd, ‘want de zegen moet indalen!’ 
 IJda de Mol memoreert dat ze in 
Doetinchem een prachtige liturgie 
kreeg overgedragen waarmee ze veel 
kon en deed en waarmee de gemeente 
vertrouwd was, en die haar tegelijk 
ook veel energie kostte omdat van 
haar verwacht werd om elke dienst 
met iets anders te komen. Zingen uit 
het Liedboek was bijvoorbeeld eerder 
uitzondering dan regel.

Kennis en inspiratie
Met de (bijbelse) achtergrondkennis 
van heden is het droef gesteld, zo 
ondervinden ze allang. Karen merkte 
dat ze naar aanleiding van een preek 
steeds meer extra moest uitleggen 
over dat wat ze als bekend veronder-
stelde. Ook IJda’s ervaring is dat 
gemeenteleden met een goede oplei-
ding en verantwoordelijk werk in 
godsdienstig opzicht ‘ergens in hun 
jeugdjaren’ zijn blijven steken. ‘Maar 
daar liggen wij niet wakker van, 
hoor,’ klinkt het opgewekt.
Inspiratie vonden en vinden ze in het 
convent met een aantal predikanten 
uit de omgeving. Karen: ‘Het is een 
klankbordgroep waarin alles uit het 
dagelijks werk en leven aan de orde 
kan komen, waarin iedereen aan bod 
komt en gehoord wordt.’ ‘Dat gebeurt 
in groot onderling vertrouwen. En 
dat we elkaars gemeente kennen is 
ook een pre’, vult IJda aan, ‘inmid-

dels gaat de een na de ander met 
pensioen, maar de band is zo hecht 
dat we gewoon doorgaan.’
 
En nu?
Hoewel allebei nog actief betrokken 
en inzetbaar, genieten ze van de 
nieuwe vrijheid en de vrijgekomen 
tijd. ‘Vooral het zelf kunnen kiezen 
wat je wel of niet doet is heerlijk’, 
vindt IJda, die bijvoorbeeld met 
plezier een avondje tv-kijkt. Lekker 
fietsen, tijd voor de (klein)kinderen 
en vrienden, films kijken, boeken 
lezen en ook niet meer vergaderen 
– beiden zien het leven vrolijk tege-
moet. Ze voelen zich bevoorrecht dat 
ze hun man nog hebben om al die 
leuke dingen ook nog eens samen te 
kunnen doen. IJda ziet dingen steeds 
meer op hun plaats vallen. ‘Alles wat 
je deed, heeft weer invloed of nut op 
wat volgt’. Haar studie Frans kwam 
weer van pas toen ze onlangs voor-
ging in de Waalse kerk van Arnhem.  
Karen wil vooral haar eerste vrije jaar 
niet structureren. ‘Ik wil  eerst hele-
maal leeg raken!’ Gaandeweg zal ze 
haar schilderpassie weer oppakken. 
Daarnaast blijft ze lezen en studeren. 
Ooit werd ze door een rechtzinnige 
gelovige bevraagd naar mogelijke 
twijfel in haar eigen geloof. ‘Maar die 
heb ik niet. Het tegendeel is eerder 
waar: ik ben meer en meer gaan leren 
en steeds meer  in de lutherse chris-
tologie gaan zien, waardoor ik me 
sterker voel. Het lijkt me zo zwaar als 
je dat niet meer mag zeggen. De 
trouw daaraan is me veel waard’.
 
Alma Evenhuis

IJda de Mol werd geordineerd op 
2 november 1997, sindsdien pre-
dikant te Doetinchem tot 2008 en 
is nu nog verbonden aan de 
gemeente Twente, inmiddels 
gefuseerd met de ELG Zutphen.
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Kruis, kruis en toch geen kruis
Hoe Luther zich verbaast over het wonder 
van Pasen
Reizen  
Reizen was tot in de 19e eeuw een 
zware en vaak gevaarlijke topsport 
die alleen beoefend als het echt 
moest. Een ezel of een paard, en 
zeker een wagen waren vooral iets 
extra’s. Luther had daar kennis mee 
gemaakt toen hij als student dagen 
naar huis moest lopen en in het 
beruchte onweer terecht kwam, dat 
hem het klooster injoeg.
In 1511 bracht een zware tocht naar 
Rome hem over een van de passen, 
vermoedelijk de Septimerpas. Van-
wege rovers gebeurde dit in konvooi. 
En in 1518 maakte hij weer een reis, 
minder ver, maar wel twee weken 
lopen, zoals dat hoorde in de Luthers 
kloosterorde. Dit keer ging het van 
Wittenberg naar Heidelberg, voor de 
veiligheid met een keurvorstelijke 
begeleider omdat hem nu nog andere 
gevaren dan op eerdere reizen 
bedreigden. 
Hij was op weg naar de conferentie 
van de Augustijner orde, waar ook 
zijn geruchtmakende  protest tegen 
de aflaathandel ter sprake zou 
komen. Die lucratieve handel  werd 
vooral gepromoot door de concurren-
tie, de Dominicaner orde. Luther kon 
dus op enig begrip rekenen in Heidel-
berg, ze waren hem daar vast niet 
slecht gezind.  Maar ze wisten nog 
niet dat Luther een stuk had voorbe-
reid dat veel verder ging. Zo ver dat 
het ‘t geloof en geloofsdenken tot in 
onze tijd fundamenteel zou omspit-
ten, en dat niet alleen protestantse, 
maar ook katholieke theologen zou 
inspireren.

Theoloog van het kruis  
Luther was in de jaren daarvoor weg-
gegroeid van het heilig moeten, van 
zijn poging om Gods wil en wet hele-
maal te volgen en te doen. Het lukte 
nooit genoeg en dat maakte hem 
bang. En hem niet alleen. Daar haal-
den een paar kerkelijke lieden geld 
uit, ‘voor het goede doel’ zoals bij-

voorbeeld een mooie kerk in het 
midden van het Vaticaan in plaats 
van de half afgebroken ruïne die er 
nog stond. Dat maakte Luther boos, 
zeker toen hij steeds meer ontdekte 
wat Paulus daarover zo duidelijk had 
geschreven: ‘De wet is al vervuld 
door Hem die bovendien het Lam 
Gods genoemd wordt dat de zonden 
der wereld heeft gedragen en wegge-
dragen, achtergelaten in het graf.’ Dat 
is het evangelie en dat moet je goed 
van de wet onderscheiden. Want zo is 
de wet heel anders te ervaren: je mag 
er blij mee zijn dat die je de weg 
wijst van de vrijheid, zonder angst.

Wie
Maar wie is nu  eigenlijk die mens, 
die gehoorzaam was tot het uiterste, 
die voor ons de wet vervulde, en hoe 
is Hij te kennen? En daarachter 
doemt dan ook die al even belang-
rijke vraag op: wie is en hoe is God, 
die wij biddend Onze Vader mogen 
noemen? Ook dat vond Luther bij 
Paulus en daarna op zoveel meer 
plaatsen in de hele bijbel. Het bracht 
hem naar een spreken over de hoogste 
geheimen in radicale tegenstellingen. 
Hij had het voor die gelegenheid in 
thesen ondergebracht,  waar men 
destijds meester in was. Het dwong 
tot luisteren en nadenken. Dat stuk 
had hij in zijn tas bij zich. 
Het werd stil toen hij ze voordroeg, 
want zelden waren die vreemde zinnen 
van Paulus in het begin van de eerste 
brief aan mensen in het Griekse 
Korinthe zo ernstig genomen, zo 
gehóórd. Over Gods  dwaasheid en 
zwakheid, 1 Kor.1:25: ‘Want het dwaze 
van God is wijzer dan de mensen en 
het zwakke van God is sterker dan de 
mensen.’
Mensen, luister nou eens naar die 
waanzinnige zinnen van die vroege 
aller-helderste denker, zo moet hij 
gedacht hebben, terwijl hij zijn 
thesen voorlas… En ze luisterden, 

geschokt of gefascineerd: ‘Niet hij is 
waard een theoloog te heten, die 
Gods onzichtbare wezen uit diens 
zichtbare werken tracht te begrijpen.’ 
Dat is de these, kort en krachtig zoals 
dat hoorde, maar Luther voegt eraan 
wel wat aan toe: ‘Het onzichtbare 
wezen van God bestaat in zijn kracht, 
wijsheid, gerechtigheid, goedheid 
enzovoorts. Al zou men al die dingen 
kennen, daardoor is men nog niet 
waardig of wijs. Hij verdient daaren-
tegen met recht de naam van theo-
loog, die datgene wat van God wel 
zichtbaar is, zijn tot ons gekeerde 
rugzijde in lijden en kruis, aan-
schouwt en begrijpt.’ Hij zinspeelt 
daarmee op Exodus 33:23, waar zelfs 
Mozes God alleen maar in, of eigen-
lijk na het voorbijgaan mag zien.
Maar dan gaat hij nog veel verder: 
‘Zo is het dus voor niemand genoeg 
en heeft niemand er voordeel van om 
God in zijn heerlijkheid te kennen, 
als hij Hem niet tegelijk in de nede-
righeid en schande van het kruis 
kent. Zo maakt Hij de wijsheid der 
wijzen te schande, zoals Jesaja zegt 
(45:15): ‘Voorwaar, gij zijt een ver-
borgen God’.’
In een preek zei hij eens hetzelfde 
nog zó, dat werkelijk iedereen het 
kon verstaan: je hebt van die theolo-
gen die zich met het hoofd de hemel 
binnen boren, om zich heen zien en 
er niemand vinden omdat Christus in 
de kribbe en op de schoot van een 
vrouw ligt.’
Daar moeten ze dus zijn. Juist in die 
aardse, vreemd verborgen gestalte 
laat Hij, de Allerhoogste, zich zien. 
Het begint helemaal beneden op 
aarde, bij de geboorte van een men-
selijk kind van gewone ouders. En 
zijn weg als rechtvaardige, maar 
werelds gezien machteloze koning en 
profeet voert Hem tenslotte op de 
lijdensweg en naar die vreemde, ver-
schrikkelijke Romeinse terechtstelling 
aan het kruis. Het is de weg van de 
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dood die vreemd genoeg via Pasen 
toch naar het Leven leidt! 

Dwars
Het is allemaal net zo dwars als het 
geloof zelf, en tegen alles in wat je 
zou verwachten. Alleen wie dit aan-
durft mag zich theoloog noemen, 
theoloog van het kruis, theologus 
crucis. Alle andere zijn theologen van 
de glorie, ze kunnen God nog zo eren 
en prijzen, maar ze missen uiteindelijk 
Hem die zich daar in de ellende heeft 
verborgen en zich juist daar wil laten 
kennen. En ze verdwalen als ze niet 
in deze diepte beginnen: ‘De theoloog 
van de glorie noemt het slechte goed 
en het goede slecht. De theoloog van 
het kruis noemt de dingen bij hun 
ware en hun juiste naam.’ 
Het was, vervat in die laconieke, 
korte, maar glasheldere stellingen, de 
ultieme aanval op elk groot theolo-
gisch systeem, door mensen bedacht 
als een soort ‘bovenbouw’ waar geen 
speld tussen te krijgen lijkt. Nee, wat 
Luther hier brengt is anders, een the-
ologie die in geen mensenhart of 
denkhoofd  kan opkomen. Daar is een 
tegendraads geloofsdenken voor 
nodig, ontstoken aan zulke ongeloof-
lijke zinnen als van Paulus over de 
zwakheid en dwaasheid van God, 
zinnen waar je nooit aan mag en 
kunt wennen. 
De openbaring, de verrassing van 
God is juist daar te vinden waar je 
dat niet verwachten zou, het diepst 
verborgen in de menselijke gestalte 
van deze mens tot aan het kruis toe! 
Maar toch en juist zo is Hij het, die 
de sleutels heeft van het dodenrijk, 
dat daarmee zijn helse macht kwijt is. 
De dood beëindigt nog steeds ons 
leven, maar de angst voor het dood 
zijn heeft Hij weggevaagd. De dood 
en zelfs de hel beefden van angst 
toen de koning van het leven hun 
burcht betrad en opende, zo riepen 
die oude paasprekers. En de iconen-
schilders legden de deuren kruisgewijs 
en machteloos onder zijn voeten. Hij 
strekt zijn hand uit en trekt de doden 
uit hun open graven.   

Wat betekent dat voor ons? 
Je kunt zo intens dankbaar zijn voor 
het wonder dat je om je heen ziet: de 
winterse sneeuw, het ontluikende 
voorjaar en de warme zomer en je 
over alle goede dingen en mensen 

verheugen en God ervoor danken in 
stilte of lied. Maar wat als het tegen-
zit, als het niet meer klopt? Als je 
vertrouwen op Gods zorg aan stukken 
ligt? Gaat je geloof dan mee aan 
diggelen?  
Wacht even: je bevindt je in het 
wonderlijke en verrassende gezelschap 
van menig psalmdichter die wanhopig 
boos en teleurgesteld roept tot God 
die hem zo duidelijk heeft verlaten of 
misschien wel vergeten (bid met 
Jezus psalm 22, maar lees ook psalm 
77). Het vreemde is dat er bijna 
steeds toch ineens een licht door-
breekt. Kijk maar naar het einde van 
psalm 22, de psalm van de godver-
latenheid: in het midden der gemeente 
zal ik U lofzingen. Dat moet je dus 
ook altijd meehoren bij dit kruis-
woord. Het verdriet en de wanhoop 

hebben nooit het laatste woord. Er is 
altijd een Pasen, een opstaan en 
verder gaan, hoe tegendraads ook..
Dat is nu precies wat die theologie 
van het kruis ons wil zeggen: juist uit 
het verschrikkelijke stijgt toch weer 
hoop en leven op. Daarom roepen we 
in de nacht in het donker ‘LICHT 
VAN CHRISTUS’. Daarvan spreken 
ook brood en wijn en de woorden 
daarbij: Gebroken, vergoten. Je hoort 
iets verschrikkelijks, ondenkbaars, en 
juist daar ontmoet ons de opgestane, 
levende Heer. 
Hij die zijn heerlijkheid verborg in 
deze diepte om in alles bij ons te 
kunnen zijn, juist Deze smijt dus de 
deuren opzij die ons in leed en dood 
lijken op te sluiten. En dat betekent 
ook dat jij gevonden wordt, in welke 
diepte ook. Hij gaat ons voor naar 
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een nieuw geestelijk leven, dat al ons 
denken verre te boven gaat en dat niet 
pas na de dood. Het is al begonnen!
Dat heeft Luther steeds weer om- en 
omgegooid in zijn gedachten, geloven 
en verkondigen, en op allerlei manie-
ren kruipt het binnen tot in alle hoeken 
van zijn theologie en zijn geloof: 
‘Het is vreselijk moeilijk om degene 
die zo wanhopig en zo schandelijk 
ter dood gebracht wordt als koning 
te erkennen. Je geloof vecht ertegen, 
je verstand schrikt ervan, er is geen 
ander voorbeeld van. Het is een 
‘vreemd werk’ in dienst van zijn 
eigenlijke werk, kruis, kruis en dus 
toch geen kruis!’
Doe dan toch als Abraham, Mozes, 
Hanna en de profeten en apostelen, zei 
hij steeds weer: ‘Dat wil zeggen: ver-
trouw tegen alles in tenslotte toch op 
het Woord, de hemelse belofte en houd 
je daaraan vast. Abraham twijfelde, 
probeerde eigen wegen te vinden, 
maar hij bleef uiteindelijk op deze weg 
en op deze zijn God en diens woord  
vertrouwen, ondanks alles.’

Actueel 
Deze zekerheid, waarvan hij ook al 
aanwijzingen had gevonden bij 
iemand als Bernhard van Clairvaux 
vóór hem, werkt door tot op deze 
dag. De grootste theologen na hem, 
zoals Bonhoeffer, bleven erdoor 
overeind in alle verschrikkingen. 
Maar dat geldt ook voor grote namen 
in ons eigen land, al dan niet luthers: 
Noordmans, Miskotte, Kooiman, 
Mönnich en anderen.  
Velen in Kampen kregen het ook te 
horen van prof. Bakker, die deze 
Luther door en door kende (Ontmoeting, 
bundel voor Gerrit Neven, Kampen 
2009, p.144v). En het bekende tijd-
schrift ‘In de Waagschaal’ wijdde een 
heel nummer aan een nieuwe vertaling 
van Luthers boek (Martin Luther, 
Kiezen is dienen, De servo arbitrio, 
Luthers antwoord aan Erasmus, vert. 
Max Staudt, inl. prof.dr. M. Matthias, 
Kampen 2010) over de ‘gebonden wil’ 
als basis voor de ware vrijheid van 
en christenmens. Hoe ook dat weer 
samenhangt met wat Luther in zijn 
thesen onder woorden bracht, zie je 
aan de manier waarop de vertaler 
uitlegt waarom hij dit dwarse boek 
van Luther zo belangrijk vindt. En 
een artikel van Dick Akerboom ver-
heldert Luthers bedoeling met dit 

boek nog weer nader vanuit zijn spe-
cifieke kennis erover. Net als hij hebben 
een heel stel katholieke theologen 
deze onuitputtelijke bron gevonden!

Niet alleen
Wij hebben dus geen enkel alleen-
recht op deze geloofsgedachten, net 
zo min als op de ‘liturgie’ die dit 
evangelie viert en levend houdt. 
Denk maar aan alles wat de pas over-
leden Willem Barnard ons op dat 
gebied heeft geschonken. 
Wat Luther daar in 1518 bij zijn 
medebroeders neerlegde, heeft overal 
school gemaakt waar de theologie 
werd weggelokt uit eigendunk en 
eigen denken in de richting van dit 
vreemde, lichte gebied. Het ‘en toch’ 
van Pasen! Het is een zegen dat 
Luther dat zó krachtig heeft uitge-
werkt en doordacht dat het nu nog 
spreekt en wereldwijd inspireert.
En even zeker is het dat wij de taak 
hebben dit te ‘bewaren en dienstbaar 
te maken’ aan de hele kerk, aan de 
velen die mee willen luisteren, soms 
uit onverwachtse hoek. Maar dan 
zullen er wel theologen en predikanten 
moeten blijven komen die daarover 
gehoord hebben in hun studie. 
Gelukkig zijn er in Nederland twee 
plekken (de Protestantse Theologische 
Universiteit en de VU Amsterdam) 
waar studenten vanwege verankerde 
Luther-onderzoeksplekken hiermee in 
aanraking kunnen komen.

Koninklijke kruiseling
Zo vieren we samen met velen het 
geheim van Pasen. Het verschrikkelijke 
kruis werd zijn troon. En soeverein en 
koninklijk royaal en vergevend, 
opende Hij voor de stervende mens 
naast hem en voor al die anderen, 
mensen zoals wij, het paradijs.  
Dat bevrijdende evangelie ervoeren 
de jongere broeders Augustijnen van 
Luther in 1518 ook in wat ze te horen 
kregen. En deze heldere thesen, 
krachtig voorgedragen door de door 
de reis en alle commotie afgepeigerde 
monnik, werd van een kleine bron 
een rivier tot in onze delta toe.
Toch nog even terug naar die bron 
tot slot: in zijn uitleg van Maria’s 
lofzang laat Luther zien dat het daar 
al begint, want: ‘Waar is een God als 
de onze, die het hoogste gezeten is en 
toch ziet naar hen die beneden, in de 
diepte zijn in de hemel en op de 
aarde (vgl. psalm 113:5). 
Want omdat Hij de allerhoogste is en 
er niets boven Hem is, kan Hij niet 
boven zichzelf zien, evenmin kan Hij 
naast zich zien, want niemand is 
Hem gelijk.’ Daarom moet hij wel 
naar zichzelf én naar beneden kijken 
en hoe dieper iemand zich beneden 
Hem bevindt hoe beter hij Hem ziet.

Ja, we zijn gezien! Zalig Pasen!

Joop P. Boendermaker
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at kon zo niet langer, besloten 
de kordate lutheranen in en 
rond Pekela, waar deze historie 

zich afspeelt. ‘Wij willen een eigen 
gemeente met kerk- en graag een 
beetje in de buurt.’ Een locatie hadden 
ze al op het oog, maar het geld om 
die grond te kopen ontbrak. Nadat 
een verzoek om financiële steun van 
het Amsterdams consistorie negatief 
werd gehonoreerd, bedachten ze iets 
anders: via collectereizen naar bij-
voorbeeld Duitse geloofsgenoten 
slaagden ze erin het benodigde 
bedrag binnen te sleuren! Een slag-
vaardige sponsoractie avant-la-lettre, 
die zich voltrok buiten noeste werk-
tijd en die vele jaren kostte. De 

D

Lang, heel lang geleden zwoegden arbeiders uit allerlei 
windrichtingen zich een slag in de rondte om het 
Oost-Groningse veen af te graven. Anderen zorgden 
voor de afvoer van de zo verkregen turf, via de binnen-
scheepvaart, naar zee. Er was zoveel werk dat ook 
Duitse arbeiders werden aangetrokken. Deze nabije 
buren brachten hun luthers geloof  mee en kregen 
daarin aanhang uit de hele omgeving. Na de zware 
werkweek wilden de arbeiders ‘s zondags graag naar 
de kerk. ‘s Zomers (sinds 1695) ging dat wel voor wie 
de lange wandeling naar de lutherse kerk van Win-
schoterzijl voor lief nam, ‘s winters was het niet te 
doen omdat paden en wegen van het zompige land 
onbegaanbaar waren door modder en water.   

gewenste eigen kerk werd gebouwd 
op de verworven grond en in 1762 
plechtig in gebruik genomen. Pas 
dertig jaar later ‘behaagde’ het de 
Amsterdams consistorie om Pekela in 
de kring der lutherse gemeenten van 
Nederland op te nemen. 

Naar een andere situatie
Diezelfde kerk staat er nog steeds! 
Gerestaureerd, met een prachtig orgel 
én in functie, precies op de grens van 
Oude en Nieuwe Pekela. Niet bepaald 
naast de deur. Vanuit het centrum des 
lands verstrijkt menig uurtje voor je 
langs een streepsteil kanaal rijdt, op 
zoek naar een afwijkend herken-
ningspunt. Dat is er: een fier luthers 
torentje priemt elke twijfel weg. 
Rondom het kerkje veel wijde ruimte 
en zelfs een kerkhof. Uniek, noemt 
Hemmo Poppen deze eigen lutherse 
begraafplaats uit 1899, die nog regel-
matig in gebruik is. 
In de voormalige pastorie (nu gemeen-
schapsruimte) belichten kerkenraads-
leden Hemmo Poppen en Lammy 
Westers-Hesseling de huidige situatie.  
Luthers Oost-Groningen was een 
concentratie van de gemeenten 
Wilder vank, Veendam, Stadskanaal, 
Winschoten en oude- en nieuwe 

Pekela- historisch zo gevormd door 
vooral handel en veenarbeid.
Al ten tijde van de eerste onderhan-
delingen in Samen-op-Weg verband 
(de jarenlange aanloop naar de 
vereniging in de Protestantse Kerk) 
werd duidelijk dat geen van deze 
gemeenten hun lutherse zelfstandig-
heid wilde opgeven, maar de hand-
having van vijf kerk gebouwen en 
-besturen binnen zo’n kleine straal 
was geen optie. Zo ontstond het plan 
tot regionale samenwerking, wat  
Pekela en Winschoten in 2008 
formeel concretiseerden in een fusie.
De ELG’s Wildervank/ Veendam/
Stadskanaal, onderdeel van luthers 
Oost-Groningen met dominee 
Susanne Freytag als consulent, vallen 
niet in deze fusieconstructie. ‘Dat 
heeft te maken met inhoudelijke 
verschillen en opvattingen’ verklaart 
Lammy Westers, ‘Pekela en Winschoten 
hebben van oudsher een goede relatie 
en zitten ook geestelijk op één lijn. 
Met de anderen is geen ruzie, hoor. 
We werken wel samen, zoals met het 
gemeenschappelijk ‘Kerkblad’, en we 
vieren diensten met elkaar.’   
Gelijkgezinden verenigen zich hier, 
wellicht ook door deze afgelegen 
ligging meent Hemmo Poppen: ‘Je 
kunt niet even snel ergens anders 
heen, je bent echt op elkaar aan-
gewezen’. 

Pekela en Winschoten:
een gelukkige verbintenis 
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Streekgemeente
‘We worden toch niet opgeheven?’, 
vroegen gemeenteleden benauwd 
toen het traject naar de vorming van 
één lutherse streekgemeente op gang 
kwam. Hemmo Poppen: ‘We dreigden 
niet met het sluiten van de deuren, 
maar er moest wel dringend iets 
gebeuren.’ Voortvarend legde de 
kerken raad haar besluit voor aan de 
(toen nog) twee gemeenten: ‘Pekela 
en Winschoten gaan voortaan samen 
verder, als één lutherse gemeente.  
Het is de enige optie om voorlopig te 
kunnen blijven bestaan. Wie bezwaar 
heeft, mag dat nu zeggen’. Een kordate, 
maar effectieve beslissingsvolgorde, 
die Poppen adviseert aan ieder in 
vergelijkbare situaties. ‘Want als je 
vraagt: ‘wat willen jullie?’, dan kom 
je er niet uit, of is het gewoon te laat’. 
De kerkenraad vond dus dat het ‘zo’ 
moest en kreeg de realiteitsgevoelige 
gemeente verbazend snel mee. 
Lammy Westers: ‘Natuurlijk waren er 
kritische vragen en discussie, maar 
vrij snel kwam overeenstemming. 
Opluchting ook, dat er geen kerken 
dicht hoefden of erger: dat we werden 
ingelijfd bij andere gemeenten die 
behoren tot de Protestantse Kerk.’ 
Namens de kerkenraad waren Poppen 
en Westers verheugd met de soepele 
opstelling van de gemeente(n), waar-
door de realisatie van de fusie vrijwel 
meteen in gang gezet kon worden. 
Lammy Westers denkt dat ook de al 
bestaande band tussen de gemeenten 
positief werkte: ‘Men kent en vertrouwt 
elkaar, je bent van dezelfde ‘bloed-
groep’ en ineens een dubbele 
gemeente.’ De nieuw samengestelde 
lutherse gemeente draait nu naar 
volle tevredenheid. Er is sprake van 
grote saamhorigheid en een heus 
familiegevoel, zoals ook blijkt uit 
reacties van de 130 gemeenteleden.    

De praktijk
Tot nu toe viert de gemeente ‘s 
zondags de eredienst om-en-om in 
Pekela en Winschoten, waarin (gast)
predikanten en een pastoraal werker 
afwisselend voorgaan. Gemeente-
avonden, jaarlijkse uitjes, bezoek aan 
buurgemeenten en de invulling van het 
gezamenlijk Kerkblad zijn vaste onder-
delen van gezamenlijke activiteiten.
De zondagschool die samen met de 
gereformeerden gehouden wordt, 
floreert uitstekend. Ook is er een ‘klik’ 

tussen lutheranen en Hervormden in 
opzet en uitwerking van de Lut-
Her-catechesatiegroep (naar: luthers-
hervormd). De catechisanten verzorgen 
eens per jaar een gezamenlijke jeugd-
dienst, als inzet van de ‘beachparty’ 
op Hemelvaart. Dit is een grote open-
luchtdienst die op het ruime terrein 
van de Pekelase lutherse kerk wordt 
gevierd en die toegankelijk is voor 
alle gezindten.
In de zomerperiode zijn er gezamen-
lijke diensten met de gereformeerden 
in de respectievelijk wisselende kerk-
gebouwen. Ook de vespers viert men 
samen met partners uit gemeenten 
die behoren tot de Protestantse Kerk, 
tot ieders tevredenheid.
In de pas gerestaureerde kerk van 
Winschoten is ook door de week van 
alles te doen Zo repeteert daar het 
plaatselijke mannenkoor en de inter-
kerkelijke cantorij. De muziekschool 
organiseert er voorspeelavonden en op 
gezette tijden maakt een bekende 
artiest zijn/haar opwachting. De jaar-
lijkse musical is steeds een groot suc-
ces. Een dergelijk veel zijdig gebruik 
van het gebouw levert extra inkom-
sten en dat is hard nodig.

Zorgen, die zijn er ook
Een krimpend ledenaantal, sterke 
vergrijzing, weinig belangstelling en 
vertrek van de jeugd zijn enkele 
aspecten die Poppen en Wester rond-
uit zorgelijk noemen. ‘Het lukt ons 
niet om voldoende gemeenteleden te 
behouden en nieuwe te werven. Dat 
is een actueel gegeven waarbij we 
ons moeten neerleggen’, concludeert 
Poppen met als schrale troost: ‘Het 
ligt niet aan ons, ook onze (grotere) 
partners in de Protestantse Kerk 
kampen met dit probleem.’
Ook het onderhoud aan de gebouwen 
levert wel eens een slapeloos nachtje. 
‘Waar we het geld vandaan halen is 
één ding, een goeie tweede is: hoe 
kom je aan de mensen? Het terug-
lopend aantal gemeenteleden hakt 
ook gevoelig in op de inkomsten, 
zodat wordt ingeteerd op eigen 
vermogen. En zijn er steeds minder 
vrijwilligers te vinden om het werk te 
doen’, zegt Lammy. Door de samen-
voeging kwam er meer menskracht 
beschikbaar. Zo heeft de kerkenraad 
nu een goede bezetting , maar als er 
een vertrekt, is het niet eenvoudig die 
plek weer gevuld te krijgen. ‘Nog een 

probleem is dat de kerkenraad nood-
gedwongen teveel bezig is met zakelijke 
aspecten, waardoor het pastorale 
werk in de knel komt. Het omzien 
naar en bezoek aan gemeenteleden 
die niet meer in kerk komen schiet er 
teveel bij in en dat zit ons dwars,’ 
aldus Poppen.
Lutherse predikanten worden schaarser, 
wonen ver weg of komen geheel niet 
(wijs geworden door de laatste twee 
strenge winters), waardoor ook de 
invulling van het preekrooster de soms 
hoofdbrekens kost. ‘We streven ernaar 
zo lang mogelijk elke zondag een 
dienst te hebben,’ zegt Hemmo Poppen, 
‘maar dat wordt moeilijker.’ Naast de 
eigen diensten zijn er gecombineerde 
diensten met de lutherse gemeente 
Wildervank/ Veendam en de noorde-
lijke regio gemeenten. Ook is er veel 
contact met protestante gemeenten in 
Pekela en Winschoten, overigens met 
positief effect: de lutherse inbreng 
wordt her en der meer gewaardeerd en 
over genomen.

En toch…
In het komende jaar zullen besluiten 
vallen over te nemen maatregelen, die 
misschien niet altijd populair, maar wel 
constructief zijn. Want doel het blijft: 
verder kunnen in het voortbestaan.    
Ondanks de zorgen verwachten Poppen 
en Westers niet dat deze lutherse 
gemeente haar langste tijd heeft gehad. 
‘Integendeel! Kijk wat er allemaal 
gebeurt. We vormen een hechte 
gemeente en voelen ons thuis bij en 
met elkaar. Gemeenteleden voelen zich 
ook gesterkt in het behoud van lutherse 
eigenheid en - geloofszaken. In zo’n 
sfeer van verbondenheid en gezamen-
lijke verantwoordelijkheid is er toch 
hoop en vertrouwen voor de toekomst.’

Alma Evenhuis

Hemmo Poppen en Lammy Westers.
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In de vorige editie van deze rubriek 
werd melding gemaakt van een feest 
van de cantorij ‘Lumen’ in EINDHOVEN. 
De reden van dat feest werd niet 
vermeld. Het ging om het 25-jarig 
bestaan van de cantorij. In dat 
zelfde weekend in oktober werd ook 
het 60-jarig bestaan van de lutherse 
gemeente Eindhoven gevierd. 
Oud-leden en oud-predikanten, 
alsmede vertegenwoordigers van de 
remonstrantse gemeente in wier 
kerkgebouw de lutherse diensten 
plaatsvinden, vierden het feest mee. 
Fotoboeken uit het verleden alsmede 
foto’s van de zustergemeente in 
Groot Aub in Namibië, waarover op 
deze plek al meer dan eens bericht 
werd, leverden vele geanimeerde 
gesprekken en ‘o ja’s’ op.

In AMERSFOORT, waar het samen-
gaan met de protestantse gemeente 
in een vergevorderd stadium is, werd 
in maart een thema-avond belegd 
over de lutherse traditie. Er werd een 
lezing gehouden die opgeluisterd 
werd met een powerpoint presentatie. 
Al een aantal jaren kent men in 
Amersfoort ook een andere traditie, 
namelijk ‘Muziek na de markt’. Dit 
zijn een aantal concerten per jaar in 
de lutherse kerk op zaterdagmiddag. 
Het eerste concert van dit jaar was 
zeer goed bezocht. Twaalf jonge 
dwarsfluitisten, begeleid door harp 
en cello, lieten zich horen. Er was 
veel publiek, en zelfs enkele banken 
op het balkon waren bezet. Het was 
een geslaagde middag waar op hoog 
niveau werd gemusiceerd. 

In de loop van dit jaar zullen de 
gemeenten DEN HAAG en DELFT 
gedenken dat zij 400 jaar geleden 
gezamenlijk een luthers predikant 
beriepen. Dit feit zal men uiteraard 

in de stad en een ontvangst in het 
Stadhuis. Op de begraafplaats Daalse-
weg werd een herdenking gehouden 
waarna klokgelui en twee minuten 
stilte. Vervolgens was er een ontvangst 
in de lutherse kerk met koffie, thee 
en soep, en de gelegenheid om na te 
praten en verhalen te vertellen.

Zorgen werden geuit tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in PEKELA/
WINSCHOTEN. Zoals overal loopt 
ook hier het bezoekersaantal terug. 
Dat houdt in dat ook het aantal vrij-
willigers die ‘de kar trekken’ in de 
gemeente, kleiner wordt. Naast de 
eigen diensten zijn er ook gecombi-
neerde diensten met de gemeente 
WILDERVANK/VEENDAM. Het rooster 
van voorgangers wordt nog steeds 
redelijk gevuld, maar ook gebeurt 
het dat een dienst moet vervallen 
omdat een voorganger bijvoorbeeld 
door ziekte of slechte weersom stan-
dig heden uitvalt. In het komende jaar 
zal dit alles de nodige aandacht vra-
gen. Ook het onderhoud en het bezit 
van de gemeente zoals de kerkge-
bouwen en het kerkhof gaan zo 
langzamerhand erg zwaar vallen. In 
de gemeenten bestaat een hechte 
onderlinge band, mensen zien naar 
elkaar om en hebben interesse in 
elkaar. De kerkenraad/kerkenraden 
doen er alles aan om die band te 
behouden. Ondanks alles en ondanks 
negatieve berichten hoopt men toch 
een goed jaar te gemoet te gaan (zie 
uitgebreider verhaal elders in deze 
Elkkwartaal).

Aan het begin van het nieuwe jaar 
ook een terugblik in de gemeente 

niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op 29 mei wordt de aftrap voor de 
viering worden gegeven. Op deze 
dag is een ‘binnen-buitendag’ 
gepland voor leden van beide 
gemeenten. Er wordt dan een boot-
tocht gehouden van Den Haag naar 
Delft. In september en oktober vol-
gen er meer activiteiten, zowel in 
Den Haag als in Delft. Het is de 
bedoeling dat in oktober ook de 
presentatie plaatsvindt van een een-
malige glossy ‘Luther’ in de Lutherse 
kerk in Den Haag. Op 6 november 
zal de slotdienst van de vering 
plaatsvinden in de kerk van Delft. 

Elk jaar wordt in GOUDA in december 
een zogeheten kaarsjesavond gehouden. 
De gehele binnenstad is dan door 
kaarsen verlicht, hetgeen altijd veel 
bezoekers trekt. In 2010 werd deze 
kaarsjesavond voor de 55e keer 
georganiseerd. Vanwege dat jubileum 
vroeg de (burgerlijke) gemeente 
Gouda of de lutherse kerk ook ’s 
middags open kon zijn om het 
publiek de gelegenheid te geven van 
muziek en zang te genieten. Door 
bemiddeling van diverse mensen 
werd dit mogelijk gemaakt. ‘Het 
Vrijetijds Orkest’ speelde lichtklas-
sieke muziek en het Maarschalker-
weerdorgel werd bespeeld. Er werd 
onder meer een medley ten gehore 
gebracht van kerstliederen. Bezoekers 
waren in de gelegenheid om mee te 
zingen. Het experiment was zeer 
geslaagd. Ruim 400 mensen hebben 
die middag de kerk bezocht, waarbij 
men in verschillende talen te kennen 
gaf genoten te hebben van het pro-
gramma. ‘s Avonds was er weer 
muziek. De aanhoudende stroom van 
honderden mensen was een enthousiast 
publiek. De avond werd besloten met 
het gezamenlijk zingen van ‘Stille 
nacht’.

Zoals de laatste jaren reeds het geval 
was werd in NIJMEGEN ook dit jaar 
het bombardement van die stad op 
22 februari 1944 herdacht. Onder 
auspiciën van de Raad van Kerken 
was er een herdenkingsdienst in de 
rooms-katholieke kerk aan de 
Molenstraat, daarna een bijeenkomst 

Haagse lutherse kerk.

Tiel
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TIEL. Er is veel om dankbaar voor te 
zijn: de diensten in de kerk, de 
gezelligheid bij het koffiedrinken na 
de dienst in de Hof, mensen die zich 
inzetten voor bezoekwerk, admini-
stratie, actieve deelname in het 
maken van het gezamenlijke kerk-
blad ‘Samen Kerk’ en ga zo maar 
door. Ook kijkt de gemeente 
met veel plezier terug op de prach-
tige muzikale Caecilia-avond. Heel 
bijzonder deze keer door het 25-jarig 
jubileum van de cantor Pieter 
Geleijns. In al die jaren is het een 
beetje ‘zijn’ cantorij geworden. Op 
deze avond zong niet alleen de 
Tielse cantorij, maar er werd ook 
meegewerkt door andere cantorijen 
zelfs die van Leerdam.

NAARDEN-BUSSUM heeft de laatste 
tijd meer werk gemaakt van promotie 
rondom de kerkdiensten en andere 
activiteiten. Met name in de kerst-
periode pakte dit heel goed uit. Er 
waren folders gemaakt die in de 
buurt bezorgd werden. Het resultaat 
was er naar! Tijdens de gezamenlijke 
dienst met de doopsgezinden op 
kerstavond mocht men ook een flink 
aantal buurtbewoners begroeten. In 
totaal waren er 97 bezoekers. Ter 
illustratie: in 2003 waren er 39, in 
2008 kwamen er 85 mensen.

Kerkblad De Wachter van de 
gemeente WOERDEN is 75 jaar 
geworden, en dat is zo bijzonder dat 
de gemeente dat een heel jaar lang 
gaat vieren. In elk nummer van De 
Wachter zal een blad uit een oud 
nummer worden bijgevoegd. Op die 
manier wordt de geschiedenis van 
het kerkblad enigszins zichtbaar 
gemaakt. Zo wordt naar het verleden 

gekeken maar ook naar het heden, 
zo vermeldt het blad. Vanaf 2011 is 
de omslag van het blad, niet voor de 
eerste maal overigens, vernieuwd. 

‘Waarom gaan mensen naar de kerk?’, 
was de vraag waar de kinderen van de 
basiscatechese in HAARLEM mee aan 
de slag gingen. Met elkaar wisten de 
kinderen een indrukwekkend aantal 
redenen te bedenken. Een bloem-
lezing: voor God; om bij te kletsen 
voor de gezelligheid; omdat ze 
alleen zijn; omdat ze dat mieters 
vinden; om te bidden (dat is God 
vragen); omdat ze verdriet hebben; 
ze houden van bidden; om te leren; 
om te ontspannen; uit gewoonte; het 
is een traditie – en er staan nog veel 
meer redenen in De Burcht. Toen 
iemand zei ‘omdat je moet van je 
moeder’ leverde dit natuurlijk alge-
mene hilariteit op: die reden herkenden 
ze allemaal wel. Maar niemand leek 
eronder gebukt te gaan. Wat echter 
het meeste opviel was dat de kinderen 
met elkaar zo’n compleet plaatje 
wisten te produceren. Het meest 
verrassend was misschien wel het 
eerste antwoord dat op tafel kwam: 
Voor God. 

In sommige gemeenten wordt tijdens de 
collecte door de organist gepreludeerd, 
bijvoorbeeld op het net gezongen of het 
nog te zingen lied. In ZEIST wordt 
echter al in het gemeenteblad bekend 
gemaakt welke muziek de organist 
dan speelt. In dit jaar zal dat zijn 
muziek uit het Notenbüchlein für 
Anna Magdalena Bach. Een op het 
eerste gezicht merkwaardige bundel: 
het is een samenstelling van dansen, 
aria’s, koralen en klavecimbelsolo’s. 
De man van Anna, Johann Sebastian 
Bach heeft van verschillende compo-
nisten muziekstukken bij elkaar 
gebundeld in 1725. Aardig is dat er 
ook voor die tijd moderne werken zijn 
opgenomen van zonen van Bach, die 
componeerden in de ‘galante stijl’. 

De lutherse kerk van BODEGRAVEN, 
de kerk die nog steeds gebruikt 
wordt voor zowel kerkdiensten van 
de lutheranen die samengegaan zijn 
met een gereformeerde gemeente in 

die plaats als ook voor bijzondere 
(muziek)diensten, heet voortaan 
officieel Lutherkerk. Aan die naam-
geving zal op 28 mei speciale aan-
dacht worden besteed. Aan de gevel 
worden een naambord en een ANWB 
informatiebord geplaatst.

In ENKHUIZEN zijn de voorbereidingen 
voor de dienst over de vijf grote 
godsdiensten, die op 15 mei zal 
plaatsvinden, reeds begonnen. Het 
thema van de dienst zal zijn ‘Uw 
verhaal, de kern van het geloof’. Een 
Boeddhist, een Hindu, een Humanist 
en de Imam zullen spreken in deze 
dienst. ‘Ook wij, dat wil zeggen de 
lutheranen in Enkhuizen, zullen over 
de kern van ons geloof vertellen.’ 
Meedenken in de voorbereiding van 
de dienst kan ook, zo meldt het 
gezamenlijke blad Oriëntatie.

Vaker wordt er in gemeentebladen 
melding gemaakt van teruglopend 
kerkbezoek en het ontbreken van de 
jeugd dan van uitbreiding. In 
UTRECHT verheugt men zich zeer in 
het feit dat er inmiddels een heel 
aantal jonge kinderen is. Daarom zal 
de oppasregeling tijdens de dienst 
uitgebreid worden. In de toekomst zal 
die parallel lopen met de kinderkerk, 
dat betekent dat er om de week oppas 
is behalve in de schoolvakanties. 

Zoals bij velen wellicht bekend: in 
verschillende gemeenten zijn er 
groeperingen die iets met een 
‘zwaan’ in hun naam hebben. Ergens 
bestaat een groep ‘Zwaan schuif 
aan’, we hebben ‘Zwaan zit aan’, we 
kennen gewoon ‘Zwaantjes’ en in 
ARNHEM heeft men een geloofs-
gespreksgroep ‘Wilde Zwanen’.

Tjally Everaarts-Bilyam

Tiel
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Erfenis 
k heb een servies geërfd. Het is 
twaalfdelig, heeft bloemetjes, 
krullen en ronde vormen. Een 

echt vrouwenservies. Het was dan 
ook van tante Marie. Ze stierf vorig 
jaar. Als laatste van drie zusters en 
een broer. Tantes en vader van mijn 
vader. Je had ‘de tantes’ en opa. ‘De 
tantes’ was een verzamelbegrip. Je 
ging even naar ‘d’n Oek’ - het dorp 
Hoek in Zeeuws Vlaanderen, waar 
‘we’ vandaan komen - en dan kon je 
terechtkomen bij oma en opa,  of ‘de 
tantes’. En dan zag je wel of je uit-
kwam bij tante Kaatje en tante Jo 
(die samenwoonden) of bij tante 
Marie en ome Lauw. 
In mijn vader’s familie waren meer 
mannen dan vrouwen - mijn vader 
komt uit een gezin met vijf jongens 
en een meisje en de tantes hadden 
geen kinderen - maar op de een of 
andere wijze is mijn familie een echte 
vrouwenfamilie. Waarschijnlijk omdat 
opa en ome Lauw betrekkelijk jong 
stierven. Of kwam het toch door de 
tantes? Zij drukten hun stempel. Ook 
buiten de familie, trouwens. De 
‘gezusters De Fouw’ waren een begrip. 
Ze hadden lange tijd een winkeltje 
met fournituren. 
De tantes vierden hun kroonjaren 
altijd breeduit, buitenshuis. Om de 
paar jaar zaten we met zo’n beetje de 
hele familie aan tafel om paling-in-
het-groen te eten, of mosselen, of 
varkenshaasjes-in-roomsaus. De tan-
tes zaten er dan glunderend bij. Dat 
hadden ze toch maar mooi weer voor 
elkaar, in die naar alle kanten uitge-
waaierde familie De Fouw. En thuis heb 
je de troep niet, zag je ze denken. Want 
ze waren wel een beetje poetserig... 
Maar dat servies? Eerlijk gezegd had 
ik het nooit eerder gezien, voordat ik 
het kreeg. Het was het huwelijks servies 
van tante Marie en ome Lauw, in 
1956. Maar of er ooit van is gegeten? 
Mijn vader kan het zich niet herin-
neren.
Jammer, eigenlijk. Ze moet het mooi 
hebben gevonden, maar toch liet ze 

het in de kast staan. Ze had immers 
ook ‘daags’ serviesgoed. Zeeuwse 
zuinigheid, denk je dan. Haar moeder, 
opoe, was nog een echte Zeeuwse 
boerin in klederkracht.
Bij mijn ouders thuis krijg ik foto’s te 
zien. Ze nemen me steeds verder 
terug in de tijd: naar mijn jeugd, naar 
de jonge jaren van de tantes: met 
opoe achter het huis, samen op de 
fiets, of lui in de duinen. Met hun 
broer Pieter, mijn opa. Met mijn oma, 
hun schoonzuster Sara, erbij. Ernstige 
gezichten. In dat van opa en tante 
Kaatje herken ik mijn vader en ook 
mezelf. Mijn zussen schemeren door 
in tante Jo en tante Marie. Ook dat is 
mijn familie. Niet alleen mijn ouders, 
mijn zussen, hun mannen en kinderen, 
maar ook zij die er niet meer zijn. 
Ik voel me met hen verbonden.
Thuisgekomen loop ik naar het kabi-
net en maak het open. Daar staat het. 
Twaalfdelig en wel. Bloemerig en 
krullerig staart het me aan, alsof het 
vraagt: ‘ga je me nog gebruiken of 
sta ik hier antiek te worden?’ 
‘Ik wíl wel, maar stel je voor dat er 

wat breekt’, denk ik, met lichte 
paniek. Haastig sluit ik de kast weer.
Tja, wat doe je met een erfenis. Laat 
je hem ongebruikt in de kast staan of 
doe je er wat mee? 
Al zal er af en toe wat sneuvelen, 
toch kies ik maar voor dat laatste. Ik 
beloof plechtig dat ik regelmatig gasten 
zal laten eten van het servies van 
tante Marie. Ik zal hen over haar 
vertellen, haar foto laten zien en 
zeggen dat ik een beetje op haar lijk, 
al ben ik maar een achterneefje. En 
dan gaan we eten en zal het gaan 
over nu. Maar er zit bij iedereen 
zoveel ‘toen’ onder het ‘nu’, dat ook 
dat wel ter sprake zal komen.  
Zo zal ik de nagedachtenis aan tante 
Marie vieren. Zo weet ik mij verbonden 
met allen die horen bij haar en mij. 
Zo werkt traditie. Ook in de kerk. 

Gebruiken dus, die erfenis. Haal alles 
maar uit de kast.

Erwin de Fouw        

I
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In Duitsland
In 2008 ging in Wittenberg de 
Lutherdecade van start. Een decen-
nium lang wordt een groot aantal 
activiteiten georganiseerd in het 
teken van de kerkhervorming. Elk 
jaar heeft een eigen thema. Voor 
2011 is dat: ‘Reformatie en vrijheid’. 
Deze decade loopt uit op de 500e 
gedenkdag van het aanslaan van de 
95 stellingen tegen de aflaat door 
Maarten Luther, 31 oktober 2017. De 
Lutherdecade is een Duits initiatief 
waarin wordt samengewerkt door 
kerken, politiek en wetenschap. Die 
samenwerking komt tot uiting in het 
gemeenschappelijke logo ‘Luther 
2017 – 500 Jahre Reformation’, 
waarvoor de Protestantse Kerk een 
gebruiksrecht heeft. Dat betekent dat 
alle activiteiten in dit kader gebruik 
kunnen maken van dit logo.  
Er is een website waarop u de ont-
wikkelingen en de talloze activiteiten 
kunt volgen: www.luther2017.de Op 
deze site vindt u alle actuele activi-
teiten en ontwikkelingen. Helemaal 
rechts op de startpagina vindt u een 
Brits vlaggetje dat u kunt aanklikken 
voor de Engelse tekst. Er zit vast iets 
tussen waaraan u zelf zou willen 
deelnemen, bijvoorbeeld tijdens uw 
vakantie. Vooral in de deelstaten 

De Lutherdecade: op weg 
naar Wittenberg 2017

Thüringen en Sachsen-Anhalt is dit 
jaar veel te doen.

In eigen land: lutherse stekken 
Maar ook in Nederland kunt u mee-
doen aan de Lutherdecade. In 2008 
werd namelijk, door de Evangelisch-
Lutherse Synode, een werkgroep 
Lutherdecade opgericht. Sinds 2009 
trekt deze werkgroep gezamenlijk op 
met de Lutherstichting en organiseert 
zij elk jaar rond 31 oktober, de 
LUTHERDAG, een bijeenkomst 
ergens in Nederland. Dit gebeurt 
steeds in samenwerking met een 
Evangelisch-Lutherse gemeente. 
Op een ‘Lutherse stek’, dus. Zoals 
vanouds op de LUTHERDAG staan 
verdieping en ontmoeting centraal.  

2010: Maastricht
Op 30 oktober 2010 was de Lutherse 
kerk van Maastricht de halteplaats. 
Het was een heel goede dag, met een 
uitstekend programma, dat inhoude-
lijke verdieping, geestelijke en 
mu zikale bezinning en ook veel 
gezelligheid bood. De Zuid-Limburgse 
lutheranen hadden de organisatie 
prima voor elkaar en gaven zo de toon 
aan voor de komende jaren. Sprekers 
waren de lutherse predikanten dr. 
C.F.G.E. Hallewas (over de geschie-
denis van de ELG Zuid-Limburg), 
drs. I. Fritz (over oecumene) en 
universitair docent dr. D. Akerboom 
(over Philippus Melanchthon). Hun 
lezingen zullen te zijner tijd worden 
verwerkt tot artikelen die gebundeld 
zullen worden aangeboden tijdens 
de viering van 500 jaar Reformatie 
in Wittenberg, in 2017 worden. 

2011: Delft
Dit jaar zal de Lutherdecade halt 
houden in Delft. De Evangelisch-
Lutherse Gemeente aldaar viert dit 
jaar samen met de Haagse Lutherse 
gemeente zijn 400-jarig bestaan. Op 
deze dag zal drs. K. van de Wetering 
de historie van de ELG Delft schetsen 
en zal prof. dr. G.J. Schutte spreken 

over kerk en overheid in relatie tot 
de christelijke vrijheid. Daarnaast zal 
er ruim de gelegenheid worden 
geboden aan de internationale part-
nerschappen die door verschillende 
Lutherse gemeenten in Nederland 
worden onderhouden met Lutherse 
diasporakerken in het buitenland, 
een van de speerpunten van de 
Lutherstichting. Dit jaar staat Zuide-
lijk Afrika in het middelpunt.

De LUTHERDAG wordt gehouden op 
zaterdag 29 oktober 2011 in de 
Lutherse St. Joriskapel, Noordeinde 
4 te Delft, aanvang 10.30 uur.

De werkgroep Lutherdecade, 

Drs. P. K. A. Akerboom-Roelofs (tevens 
voorzitter Lutherstichting), Drs. K. Van 
de Wetering en Drs. E. de Fouw

Slotkerk in Wittenberg, de kerk waar 
Martin Luther preekte. 
Foto: Praxedis Bouwman
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kwartjes

Kinderdienst 0-5 jaar in 
Groningen: meedoen

e kerkenraad ging ermee 
akkoord, dus zo gezegd, zo 
gedaan. We hadden geen idee 

hoeveel kinderen en ouders zouden 
komen. Twintig liturgieën voor de 
ouders leken ons voldoende. We 
werden compleet verrast met een 
opkomst van meer dan dertig kinderen 
en veertig ouders! In 2008 organi-
seerden we weer zo’n kerstdienst. 
En waarom alleen met kerst? De 
kerkenraad sputterde eerst wat 
tegen: ieder kwartaal twee diensten 
op zondag, moest dat nou? Maar 
alweer twee jaar is er vier keer per 
jaar om 11.30 een speciale dienst 
voor kinderen van 0-5 jaar, met 
aansluitend een lunch waarbij 
ouders en kinderen elkaar ontmoeten. 
Wat maakt deze diensten zo spe ciaal? 
Het zijn gewone diensten met een 
vaste liturgie, met liederen, een 
Bijbelverhaal, met collecte, gebeden, 
Onze Vader en zegen. De kern is 
‘meedoen’. Het Bijbelverhaal wordt 
uitgebeeld op zo’n manier dat kin-

deren het kunnen beleven. Hen 
wordt altijd gevraagd iets van huis D

Het begon met kerst 2007. De moeder van een jong 
kind kwam bij de predikant en de kerkenraad van de 
evangelisch-lutherse gemeente Groningen met de 
vraag of het mogelijk zou zijn om op de middag van 
24 december een kerstdienst voor ouders met jonge 
kinderen te houden. De kerstavonddienst van 19:30 uur 
is te laat voor jonge kinderen. En toch wilde deze 
moeder dat jonge kinderen iets van die kerstavonds-
feer in de kerk kunnen beleven. Ze wilde zelf meteen 
mee helpen met de organisatie. 

meenemen, zoals onlangs een (rug)
tasje met een kussentje. In die 
dienst trok een stoet kinderen met 
hun ouders, onder de leiding van 
Mozes, de trap op en via het balkon 
bij het orgel de trap weer naar 
beneden, om uiteindelijk bij het 
liturgisch centrum uit te komen. 
Een vermoeiende tocht, waarop zich 
het volk bij Mozes beklaagde over 
de honger. Na een nachtje slapen op 
het kleed met het meegebrachte 
kussen daalt de volgende ochtend 
vanuit de kansel het Manna (verpakte 
plakjes honingkoek) op hen neer. 
‘Mama, kijk! Dat is brood van God.’

Susanne Freytag
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De ‘doos’ op de 
Haagse tafel 

oby Aartsen-Kraaijpoel, voor 
veel lutheranen jarenlang 
aanspreekpunt en vraagbaak, 

heeft een Koninklijke onderscheiding 
in de vorm van Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau gekregen voor 
onder meer haar landelijk lutherse 
inzet. Of, zoals de Zutphense burge-
meester het tijdens de plechtigheid 
zei, haar inzet voor gemeenten. Niet 
alleen de lutherse, maar ook maat-
schappelijk in haar woonplaats Zut-
phen. Als bezoldigd secretaris voor 
de lutheranen op nationaal niveau 
en later binnen de Protestantse Kerk 
deed ze veel meer, zoals in de moti-
vatie voor de ridderorde te lezen 
valt: ‘zij heeft vanuit haar opvatting 
over haar functie een belangrijke 
bijdrage geleverd met betrekking tot 
het bekendmaken van de lutherse 
traditie en het specifieke karakter 
van de diverse lutherse gemeenten 
bij de regionale partners van her-
vormde en gereformeerde zijde.’ 
Coby Aartsen is actief voor de luthe-
ranen sinds 1970, onder meer als 
bestuurslid (vrijwillig) van het 
Luthers Genootschap voor In- en 
Uitwendige Zending en de Neder-
lands Lutherse Vrouwenbond. Negen 
jaar, tot 2008, was ze redacteur van 
ElkKwartaal.    

O

C

peens was daar ‘de doos’. Van 
zomaar een werkvorm naar 
elke week de doos. De doos 
staat op de tafel in het litur-

gisch centrum. De predikant nodigt 
tijdens de dienst uit om te kijken 
wat erin zit. Niet alleen de kinderen 
zijn nieuwsgierig, nee, de hele 
gemeente zit op het puntje van de 
stoel. Het is ònze uitdaging om de 
inhoud af te stemmen op het thema 
in de kinderkerk en de ‘grote-men-
sen-kerk’. Zo ook voor de Veertigda-
gentijd!

Wat moet er in de doos?
Dus zaten vijf vrijwilligers en de 
predikant eind januari bij elkaar om 
de Veertigdagentijd voor te bereiden. 
Trinette Verhoeven deed het voorwerk 
en meldde dat Kind op Zondag dit-
maal werkt met plaatsen waar Jezus 
mensen ontmoet. Wilden wij dit ook? 
Wel mooi om over ontmoetingen te 
spreken, maar met die plaatsen hadden 
we niet zoveel. Wat willen we de 
kinderen meegeven? Hoe vertellen we 
hen wat de essentie van het verhaal 
is? Gaan we knutselen, toneelspelen 
of een lied zingen? En natuurlijk: wat 
moet er in de doos? 

Wat zit er uiteindelijk in de doos?
Nee, ik ga geen opsomming maken 
van alle zondagen in de Veertigdagen-
tijd. Ik noem er een: op de vierde 
zondag praten we over Johannes 
9:1-13, het verhaal waar een blinde 
weer gaat zien. De mensen geloven 
niet dat de man echt blind was, zo 
vreemd vinden ze de gebeurtenis. 
Was de man blind of de mensen er 
omheen? Soms lijk je iets anders te 
zien dan er is. Hoe vertel je dat aan 
kinderen? In de doos gaat een goochel-
truc (nog wel even oefenen natuurlijk) 
en in de kinderkerk lezen we het ver-
haal uit de kinderbijbel. En dan gaan 
we van die platen bekijken met opti-
sche illusies. Wie ziet er wat? 
Als toegift hebben we in deze Veertig-
dagentijd naast de doos ook nog ‘de 
tuin’. Met een element uit iedere 
dienst bouwen we een tuin waar op 
Paasmorgen de ontmoeting tussen 
Jezus en Maria plaatsvindt. In de tuin 
brengen we vanmorgen het zand, het 
zand in de ogen van de mensen of 
het paadje in de tuin?

Mascha de Haan
Kinderkerk ELK Den Haag

Coby 
Aartsen-
Kraaijpoel 
is ridder  
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Vrienden van Hoekelum 
‘Word Vriend van Hoekelum….’, werd 
mij vanaf een folder toegeroepen. 
Vanaf de jaren zeventig kom ik er al: 
een zomervakantieweek met dominee 
G. Fafié, perspectiefweekeinden met 
het echtpaar Lindijer, meditatieweek-
enden  met Jan Happee, Synode-
vergaderingen, een uitstapje met een 
groep ouderen: al met al een bonte rij 

De geschiedenis van de lutherse 
belijdenissluiers, kleding, accessoires 
en gebruiken bij de confirmatie 
wordt gepubliceerd. Hanneke 
Adriaans is al jaren bezig met dit 
onderzoek, onder meer geholpen door 
enkele oproepen in ElkKwartaal, en 
heeft nu een boekje samengesteld 
dat zij in eigen beheer uitgeeft. 
Het boekje van ongeveer veertig 
bladzijden beschrijft en heeft repro-

herinneringen. Alles verandert, en 
toen ik die folder in handen kreeg  
was ik er al weer een tijd niet geweest. 
Daarom leek me het een goed idee: 
vriendin worden van Hoekelum. 
Het is een stichting die het werk van 
het Buitencentrum ondersteunt door 
het bezoek aan Hoekelum te bevorde-
ren, onder meer door excursies met 
voordrachten en rondleidingen in het 
kasteel en/of op het landgoed. De Stich-
ting Vrienden geeft ook finan ciële 
steun, bijvoorbeeld aan de organisatie 
van de Vrouwencontactdagen op Hoe-
kelum, aan zaken als een geluidsinstal-
latie en aan de uitgave van het Hoeke-
lumboek. Voor de donateurs (er zijn er 
momenteel zo’n 120, die een paar keer 
per jaar nieuwsbrieven krijgen) worden 

ducties van de verzamelde foto’s. 
Veel lutheranen hebben bijgedragen 
met kiekjes uit familiealbums. De 
oudste afbeelding dateert uit 1854 
en laat in kleur een bruid en een 
meisje in communiekleding zien. 
Het boekje kost €17,00 (kostprijs, 
want in eigen beheer) inclusief 
verzendkosten. 
hanneke.adriaans@planet.nl, 
telefoon (0343) 57 20 60.

jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd. 
Op 22 januari  kwamen er 48 mensen 
af op een bijeenkomst waar Gerard van 
Maanen een boeiend verhaal vertelde 
over het boek ‘Luther in de lage landen’ 
dat binnenkort verschijnt (zie daarvoor 
elders in dit blad). 
Inmiddels ben ik bestuurslid geworden 
en ik deel het verlangen van mijn 
medebestuursleden, om meer lutherse 
activiteiten op Hoekelum te organise-
ren. Als er meer donateurs komen, kan 
er ook meer steun gegeven worden 
aan zo’n activiteit. We zullen wat 
meer reclame gaan maken voor ons 
Hoekelum, om te beginnen op de 
kerkenradendag op 19 maart.

Chica van Dam

Publicatie ‘Geschiedenis van de lutherse 
belijdenissluiers’ 

Het verhaal gaat dat Luther en 
Melanchthon op de terugweg zijn 
naar Wittenberg. Voor de brug over 
de Elbe deinst Melanchthon terug. 
Luther vraagt waarom en krijgt te 
horen dat een astroloog Melanchthon 
dringend heeft aangeraden om in het 
donker brede wateren te mijden. Daar 

stond Melanchthon, van wie bekend 
is dat hij grote waarde hechtte (zoals 
zoveel mensen in die dagen) aan de 
stand der sterren. Het verhaal wil dat 
het zo verder is gegaan: samen zoeken 
ze een herberg voor de nacht en 
Luther geeft het volgende commentaar. 
‘Een Philippus Melanchthon kijkt 

Luther en Melanchton op reis 
naar de sterren, ik naar de bodem van 
mijn kannetje bier. Het resultaat is 
hetzelfde. Jij wilt niet naar huis omdat 
je bang voor het water bent – en ik 
niet, omdat ik nog wat drinken wil’.

Hans Mudde kwam dit tegen in het 
Duits en vertaalde.
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Vrienden van Hoekelum 

Publicatie ‘Geschiedenis van de lutherse 
belijdenissluiers’ 

Luther en Melanchton op reis 

ans Jansen neemt in deze bundel 
de melodie van het betreffende 
kerklied telkens als uitgangs-

punt, maar ter wille van de expressivi-
teit en de uitdrukkingskracht van de 
tekst wordt de oorspronkelijke melodie 
regelmatig verlaten en veroorlooft hij 
zich ritmische, harmonische en melo-
dische vrijheden. Staan bij de kerk-
liederen in het liedboek nimmer 
expressietekens genoteerd, bij deze 
liedmotetten vinden wij frasering -
bogen, dynamische tekens, komma’s, 
tempowisselingen en fermates. 

Tien Liedmotetten bij het Liedboek 
voor de Kerken – Hans Jansen 

H

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Hans Jansen 
publiceerde de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
in het afgelopen najaar de bundel ‘Tien Liedmotetten 
bij het Liedboek voor de Kerken’, een verzameling van 
tien vierstemmige liedmotetten, die Hans Jansen in de 
loop der jaren heeft gecomponeerd voor de cantorij 
van de Lutherse Kerk in Schiedam en het Klooster-
kerkkoor in Den Haag.

Kortom, het kerklied wordt opgetild 
door een meer artistieke uitwerking 
van de melodie, alles is geheel gericht 
op de inhoud en de betekenis van de 
tekst.

Lied 395
Jac Horde bespreekt in Musica Sacra 
(nr. 71) uitvoerig deze bundel, zijn 
analyse van lied 395 drukken wij hier 
graag nog eens af:
Hier wordt de derde strofe gelicht uit 
het gedicht ‘O Heer, verberg U niet 
voor mij’, dat Klaas Hanzen Heeroma 

(pseudoniem: Muus Jacobse) schreef 
tijdens een werkbijeenkomst op ‘de 
Pietersberg’ bij Oosterbeek. Daar was 
men intensief bezig met de psalm-
vertalingen. 
Moe van al het worstelen met de 
woorden dichtte hij voor het slapen 
gaan dit zeer persoonlijke gedicht, 
een smeekbede bij vertwijfeling om 
Gods nabijheid. Hierbij moet ik even 
denken aan Johannes Brahms, die 
niet echt kon geloven en toch zulke 
indringende geestelijke muziek schreef.
In het compendium bij het Liedboek 
voor de Kerken haalt Heeroma zelf ook 
de tekst van deze derde strofe aan: 
‘Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, heb 
ik mij in mijn woord vermomd’. Collega 
Jan Wit ontdekte dat de melodie van 
Psalm 132 er uitstekend op paste. 
Hans Jansen begint met een faux-
bourdon (waarbij de ondersexten met 
de melodie parallel lopen), waarna de 
bas in een dalende en stijgende toon-
reeks de in deze trant voortbewegende 
melodie begeleidt. Tot zover houdt 
Jansen zich aan de toonsoort:
fis-phrygisch, maar bij ‘vermomd’ 
slaat hij als een soort ‘Trugschluss’ 
verrassend om in d-klein, de 
vermomming van het woord uitbeel-
dend, waarna de alt de melodie in 
e-phrygisch uitzingt. In de twee laatste 
regels schildert de componist het 
wachten met een herhaald ‘nu wacht 
ik, nu wacht ik’ in de sopraan, terwijl 
de andere stemmen de tekst vervolgen: 
‘tot Gij zelve komt en spreekt, zodat 
uw knecht het hoort’ eindigend op 
een dissonant accoord, waarin ‘nu 
wacht en ‘uw knecht het hoort’ 
tezamen verstild wegklinken.

De bundel is voor € 10,00 (exclusief 
porto en administratiekosten te 
bestellen via 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl 
of via het secretariaatsadres van de 
Werkgroep:Isabellaland 1038, 2591 
SW Den Haag.

Hans Seinstra
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ok bij het eerste en het tweede 
lustrum werden bijzondere 
concerten gegeven. Er werd 

dankbaar en ook verwonderd terug-
geblikt op de afgelopen periodes. 
Gedurende de eerste vijf jaar ging het 
werkelijk heel snel met het koor. 
Door toevallige omstandigheden kon 
het koor meewerken aan een aantal 
tv-uitzendingen, maakte het CD- en 
radio-opnames en zong het tweemaal 
tijdens de Fringe-concerten van het 
Festival Oude Muziek in Utrecht. Er 
was zeer veel enthousiasme, de kwa-
liteit groeide pijlsnel, er ontstond een 
hechte, vaste kern en zo werd een 
solide basis gelegd voor een gezonde 
verdere ontwikkeling. 
Vlak na het eerste lustrum werd de 
aanvankelijke naam van ‘Luthers 
Jongeren Projectkoor’ ingewisseld 
voor ‘Luthers Projectkoor’ omdat de 
gemiddelde leeftijd van de zangers te 
zeer meesteeg met de leeftijd van het 
koor zelf. Maar vanuit het jaarlijkse 
Jongerenmuziekweekend, georgani-
seerd door de Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek, bleef er aan de 
andere kant een gestage toestroom 
van jongeren die zich meer dan een-
maal per jaar wilden bezighouden 
met de Luthers kerkmuziek. Zij hadden 
de smaak van de goede kerkmuziek 
te pakken gekregen en zo trad er 
geleidelijk weer een nieuwe generatie 
jongeren aan. 
Na het eerste lustrumconcert in 2001 
gaf het koor acte de présence tijdens 
de presentatie van het Luthers Motet-
tenboek, bij een aantal Pepping-
concerten, werkte het mee aan de 
NCRV-kerkmuziekdagen in Haarlem, 
zong het een aantal keren tijdens de 
indrukwekkende gedachtenisdienst in 

O

Met een feestelijk concert vierde het Luthers Project-
koor op zaterdagavond 12 maart haar 15-jarig jubileum 
in de Lutherse Kerk in Utrecht. Er werden werken uit-
gevoerd van onder anderen Andreas Gabrieli, Johann 
Rosen müller, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian 
Bach, Ernst Pepping en Hans Jansen; Sebastiaan ’t 
Hart bespeelde het orgel.  

de Laurenskerk in Rotterdam en gaf 
het concerten in Brielle, Delft, Kethel 
en Leiden. 

Vieren 
In de afgelopen vijf jaar was het koor 
vooral aanwezig als er iets te vieren 
viel binnen de lutherse wereld. Zo 
werkte het koor mee aan de studiedag 
ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek en aan het 60-jarig 
bestaan van de Lutherse Wereldfede-
ratie (en 30 jaar KALME, Europees 
luthers communicatienetwerk). Het 
koor verhoogde de feestvreugde bij 
het 250-jarig bestaan van de Lutherse 
gemeente Schiedam en was aanwezig 
bij het plechtige bezoek van de Duitse 
bisschop Huber, destijds raadsvoor-
zitter van de EKD, aan Amsterdam. 
En tenslotte kon het koor vanzelf-
sprekend niet wegblijven bij de 
bijzondere Mudde-herdenking in 
oktober 2009. Daarnaast werd het 
Luthers Projectkoor ook regelmatig 
gevraagd buiten de vertrouwde 
Lutherse kaders. Zo was het vaste 
gast geworden bij de gedachtenis-
dienst in de Rotterdamse Laurenskerk, 
werkte het mee aan de serie ‘Den 
Haag zingt’ in de Haagse Klooster-
kerk (een parallel met ‘Mokum zingt’) 
en werd het gevraagd het lutherse 
kerkmuzikale geluid te laten horen 
tijdens een in Utrecht georganiseerde 
zangavond van de protestantse 
gemeente aldaar. Na het jubileum-
concert begon het koor meteen met 
de voorbereidingen op de afscheids-
dienst van dominee Perla Akerboom 
predikant van de lutherse gemeente 
Nijmegen.

Het geheim
In toenemende mate wordt duidelijk 
dat de lutherse identiteit voor een 
belangrijk deel te vinden is in de 
Lutherse kerkmuzikale traditie. 
Geleidelijk aan zien we het lutherse 
aandeel binnen de Protestantse Kerk 
verminderen, maar de kerkmuziek 
lijkt zich voorlopig aan die negatieve 
beweging te kunnen onttrekken. 
Willem Mudde sprak in 1955 de bijna 
profetische woorden: ‘Ook als de 
lutherse kerk in Nederland in een 
verre toekomst niet meer zal bestaan, 
zal de lutherse kerkmuziek nog wel 
degelijk blijven bestaan’. Het lijkt 
erop of de andere kerken iets ontdekt 
hebben in de lutherse kerkmuziek dat 
hen boeit, inspireert of in ieder geval 
nieuwsgierig maakt. 
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk 
om die lutherse identiteit te benoemen, 
maar het is goed om te horen wat 
over de lutherse kerkmuziek door 
derden wordt gezegd. Meer dan in de 
calvinistische kerken is de lutherse 
kerkmuziek van oudsher verbonden 
geweest met de liturgie en is de 
kwaliteitsnorm nooit een punt van 
discussie geweest. De lutherse com-
ponisten hebben die norm van het 
begin af aan zonder enige discussie 
neergelegd, te beginnen met Luthers’ 
naaste medewerker Johann Walter. 
Maar ook later is die norm even 
overtuigend gehanteerd door Heinrich 
Schütz, Johann Sebastiaan Bach en 
in de 20e eeuw de vernieuwers van 
de kerkmuziek Ernst Pepping, Hugo 
Distler, Siegfried Reda en in Neder-
land Willem Mudde. Het beste kan 
niet goed genoeg zijn, de lutherse 
kerkmuziek heeft deze gouden stan-
daard hoog te houden! 
Naast het gevoel voor artistieke kwa-
liteit en de binding met de liturgie, is 
het sacramentele en spirituele karakter 
een factor die aantrekkingskracht 
heeft. De jongeren die met deze kerk-
muziek in aanraking zijn gekomen, 
blijken vaak voor de rest van hun 
leven beslissend geraakt te zijn door 
deze muziek en er blijvend door 
gevoed te kunnen worden. Ook stromen 
jongeren van het Jongerenmuziek-
weekend regelmatig door naar de 

15 jaar Luthers Projectkoor   
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professionele muziekopleidingen in 
Nederland. 
Hoe dan ook, er is een geheim ver-
borgen in de lutherse kerkmuziek. 
Het is zeker niet alleen het gegeven 
dat de jongeren van het Luthers 
Projectkoor geen contributie hoeven 
te betalen en in het verleden zelfs 
hun reiskosten hebben teruggekregen. 
Het is ook niet alleen de goede, ont-
spannen sfeer die telkens aanwezig is 
op de repetities die afwisselend in 
Delft en Utrecht worden gehouden. 
Het geheim zit veel dieper, zoals 
Willem Mudde in 1982 verwoordde 
bij een artikel over de jaarlijkse werk-
weken: ‘Zodra de hindernissen van de 
technische moeilijkheden genomen 
zijn, begint zich aan de zangers steeds 
iets te voltrekken. Dan groeit er een 
gevoel van saamhorigheid, dat heus 
niet alleen op de goede omgang met 
elkaar berust, maar veeleer gebaseerd 
is op een gemeenschappelijke ervaring. 
En die ervaring is weer niets anders 
dan dat men in die evangelische 
kerkmuziek iets ontdekt en ontmoet 
waarnaar de mens zoekt en te allen 

tijde zoekende is geweest. Niet 
zomaar een gevoel van vreugde of 
van rust, maar een gevoel van troost 
en zekerheid, de zekerheid van een 
houvast. Om het maar kort en bondig 
zo te formuleren: wie zo intens met 
de goede evangelische kerkmuziek 
bezig is, haar werking ondergaat, 
ontdekt haar boodschap, haar plaats 
van herkomst, komt tot de bron van 
haar inspiratie, de kerk. Niet de kerk 
zoals we die kennen in haar alle-
daagse vorm, haar praktische reilen 
en zeilen, in haar even noodzakelijke 
als riskante spreken over actuele vra-
gen van wereld en maatschappij, 
maar de kerk in haar boven het alle-
daagse gebeuren verheven gedaante. 
De kerk in het eschatolo gische per-
spectief.’ 
Mudde gaat dan verder en citeert 
Wilhelm Ehmann (1958), die hoopt 
‘dat de kerk bijtijds haar eigen muziek 
als zodanig zou onderkennen en in 
staat zou blijken er haar levensordening 
vormend door te laten doordringen. 
Omdat het anders wel eens zou kun-
nen gebeuren dat we een kerkmuziek 

naast de kerk zouden krijgen.’
De lutherse traditie heeft in al haar 
vormende waarde ook in de 21e eeuw 
de opdracht haar kerkmuziek levend 
te houden en door te geven aan 
nieuwe generaties. Het Luthers 
Projectkoor is een platform, een basis 
waar dat al vijftien jaar op hoog 
niveau geschiedt. Hopelijk komen er 
zo nog vele lustra bij!

Hans Jansen 
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Het is alweer ruim een jaar geleden dat 
de wereld werd opgeschrikt door de be-
richten van een alles verwoestende aard-
beving in één van de armste landen ter 
wereld: Haïti. Op 12 januari 2010 werd 
niet alleen de hoofdstad Port-au-Prince 
getroffen, maar ook de omliggende ge-
bieden. De Lutherse Wereld Federatie 
heeft al vele jaren een hulporganisatie 
in Haïti. Gelukkig overleefde de staf de 
aardbeving en was er weinig schade aan 
de kantoor en magazijn gebouwen. 

Er werd direct begonnen met een nood-
hulpprogramma. Op een aantal ervaren 
medewerkers, zoals de Nederlander Gerrit 
ten Velde die al vanaf 1972 voor de 
Lutherse Wereld Federatie werkt, werd 
een beroep gedaan om naar Haïti te gaan 
om te trachten direct hulp te verlenen. 
Dat hulpverlening en vooral wederop-
bouw in zo’n situatie erg moeilijk is, zal 
duidelijk zijn. Voor hulp is organisatie, 
extra mensen en geld nodig. De basis-
organisatie was al in Haïti aanwezig, 
extra mensen konden snel gemobiliseerd 
worden uit de groep van oud-medewerkers 
en de staf van organisaties die de LWF 
steunen. Voor fondsen werden er extra 
acties gevoerd. Het Nederlands Luthers 
Genootschap bracht, met de hulp van de 
lutherse gemeenten, individuele luthera-
nen en giften van fondsbesturen  meer 
dan € 60.000 bij elkaar.

Bouw eenvoudige huizen
Eén van de gebieden waar de LWF hulp 
wilde verlenen en veel ervaring in heeft, 
was bij het bouwen van eenvoudige 

huizen. Maar voordat je met de bouw 
kunt beginnen moet eerst puin worden 
geruimd en afgevoerd. Als dat moet 
gebeuren met kruiwagens gaat dat 
maanden duren. Ook moet er worden 
uitgezocht van wie de grond waarop de 
huizen komen te staan is. Met een 
kadaster dat nauwelijks functioneert, is 
dat niet eenvoudig. Daarnaast moet er 
met een overheid die ternauwernood 
nog bestaat worden samengewerkt. Als 
al die hordes zijn genomen, moeten er 
materialen uit de naburige Domini-
caanse Republiek komen omdat er in 
Haïti eenvoudig niets is. Dat het bouwen 
van eenvoudige huizen dus erg langzaam 
gaat is duidelijk. Gelukkig was er meer 
succes bij het verlenen van noodhulp. 
Daarvan zal ik wat voorbeelden geven.

Noodhulp 
In de drie gebieden Leogane, Gressier en 
Merger werden aan 270 families tenten 
en voedsel gegeven. Ook kregen zij mus-
kietennetten, matrassen en lakens. Het 
puinruimen, dat moest gebeuren voordat 
de tenten konden worden opgezet, werd 
door deze families in een zogeheten 
‘voedsel voor werk- programma’ gedaan.
Er werden 54 schooltenten voor meer 
dan 21.000 studenten opgezet en 60 
hangars werden ingericht om als school 
te kunnen dienen. Er werd een school 
gebouwd en bij deze gebouwen werden 
er 13 waterputten gegraven, 15 latrines 
en 15 keukens gebouwd en 47 watertanks 
geïnstalleerd. Met de bouw van 110 
hangars voor scholen, 40 keukens, 
40 latrines en 25 waterputten is men nog 
bezig. Op de scholen werden voor ruim 
3.400 gezinnen materialen zoals toilet-
artikelen, zeep en waterzuiveringstabletten 
uitgedeeld om het uitbreken van cholera 
tegen te gaan.
Op het platteland in het  Goave-gebied 
werden er aan 8.000 gezinnen zaden en 
landbouwwerktuigen gegeven en voor 
meer dan 3.500 mensen werden activitei-
ten georganiseerd waarmee geld verdiend 
kon worden of werd er microkrediet 
gegeven.
In de kampen Nerette en Ste. Therese 
werden 1.000 gezinnen in tenten gehuis-

vest. Dat huisvesten is veel meer dan 
tenten weggeven: er moet voor water 
zijn en er moeten latrines komen. Ook 
moet er in de eerste tijd voor voedsel 
gezorgd worden en wederom voor water-
zuiveringstabletten en voorlichting hoe 
cholera tegen te gaan.
Omdat leven en werken in zo’n situatie 
erg moeilijk is, werd er aan de staf van 
de LWF en aan leraren en pastorale wer-
kers trainingen over stressmanagement 
en post traumatische reacties gegeven. 
In de zeven gebieden waar de LWF werkt, 
werden 35 mensen in de preventieve 
gezondheidszorg getraind. Dit kwam ten 
goede aan ongeveer 2.500 mensen. Deze 
gezondheidswerkers zorgden voor de 
distributie van emmers, jerrycans, zeep, 
waterzuiveringstabletten en condooms. 
Ook werden er 165 mensen getraind hoe 
te handelen als er weer een aardbeving 
zou komen. Zij werden uitgerust met een 
megafoon en fluitjes.

Meer nodig
Wat er gedaan is, is indrukwekkend. Er 
moet echter nog veel meer gebeuren en 
de LWF blijft zich daarvoor inzetten. 
Voor de financiering is nog veel nodig. 
Giften voor Haïti kunt U storten op giro 
43360 ten name van het Nederlands 
Luthers Genootschap te Woudrichem 
onder vermelding van Haïti.

Namens het bestuur van het Luthers 
Genootschap,

Christiaan Minderhoud

Haïti: veel bereikt, nog heel 
veel te doen

Haïtiaanse kinderen leren hoe belang-
rijk persoonlijke hygiëne is en hoe je 
met water om moet gaan om cholera te 
voorkomen.

Een tentenkamp op Haïti. Veel mensen 
wonen sinds ze hun eigen huizen kwijt-
raakten in januari 2010 in deze tenten.


