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De nieuwe classes maken zich los van bestaande structuur

Amsterdamse tieners buigen zich over ‘rechtvaardiging’

Moslims en christenen in Libanon: gaat dat?



Ten geleide
Namens onze synode zijn leden van de synodale commissie 
al geruime tijd op pad om gemeenten te bezoeken om te 
praten over hun toekomst. De aanleidingen daarvoor zijn 
divers - soms feestelijk, soms verdrietig. De SC onderkent 
daarbij dat het soms taai en lastig kan zijn; gemeenten 
hebben niet altijd zin in ‘die toekomst’. Niet alleen met haar 
fysieke aanwezigheid benadrukt de SC steun maar ook met 
passende hulp bij subsidieaanvragen of samenwerkings-
vormen. Heeft u als gemeente advies nodig? Bel ze!

De nieuwe classes vorming (kernpunt van Kerk 2025) was 
het belangrijkste thema waarmee de zogenoemde Ronde 
van Elf door het land werd gemaakt. Als opmaat naar een 
nieuwe structuur, met accent op regionale samenwerking.
En wat is het goede van ‘mijn’ kerk? Desgevraagd reageert 
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Onze gewaardeerde scribent Joop Boendermaker schreef 
zijn vaste bijdrage dit keer handmatig vanuit zijn zieken-
huisbed na een heupbreuk, waarvan hij nu verder herstelt. 
Met hulp van zijn zoon kwam het artikel een vogel ver nog 
van de morgen… toch op tijd. Want een keer overslaan 
was géén optie voor hem. Wát een trouw aan de lutherse 
zaak en aan ons Elkkwartaal.
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Een knecht van Luther kocht netten 
om de, over Wittenberg vliegende, 
zangvogels te vangen (1534). In een 
klaagschrift steekt Luther hier een 
stokje voor, namens de vogels. Want 
de zangvogels zijn ten einde raad; ze 
vragen Luther én de lieve God om 
hulp. Het is een ontroerende brief 
met een inkijkje in Luthers theologie, 
waarin niet alleen de mens centraal 
staat maar ook een gegeven plek 
voor de dieren is.
Luther zou deze brief aan zichzelf 
hebben geschreven terwille van zijn 
kinderen die zeer begaan waren met 
de vogels.

Het bezwaarschrift ontvouwt ook een 
theologisch aspect: de vogels genieten 
de vrijheid van God om te vliegen en 
aardse graantjes te pikken; ze zijn 
rechtschapen, vroom en eerbaar. Vrij-
heid is het sleutelwoord. Speels laat 
Luther de vogels in gesprek gaan 
met hemzelf. In onze mens- en 
heilsgerichte theologie benadrukt 
hij dat ook dieren vragen hebben. 
Hij daagt ons uit de wereld te 
bekijken door hun ogen. 

Grote conclusies verbinden aan 
deze kleine brief van Luther is 
wat voortvarend. Toch waag ik 
het na te denken over de - door 
hem toegekende - plek van dieren 
in de geschiedenis en daarmee 
ook in de heilsgeschiedenis. 
Luther tekent de vogels als  
serieuze gesprekspartners, niet 
alleen van hem maar ook van 
God. Ze spreken hem aan over de 
handelswijze van de knecht maar 
aarzelen niet ook de lieve God aan  
te spreken. Daarmee toont Luther de 
bijzondere plaats van vogels in de 
schepping, die verder gaat dan het 
algemeen nut van dier voor mens.  
De vogels hoeven zich niet zomaar  
te laten vangen ter profijt van de 
knecht. Hun plaats, én die van alle 
dieren, is het waard om te overdenken. 
In een tijd waarin duizenden varkens 

Luther en de vogels
en kippen de dood vinden, is Luthers 
brief eigenlijk heel actueel.

Dieren in de theologie: zo vaak zien we 
dat niet. Luther (en later ook Calvijn) 
geeft ze een plek. Hij was ervan over-
tuigd dat ook dieren het eeuwige leven 
krijgen: Wees gerust, kleine hond, ook 
jij zult bij de Verrijzenis een gouden 
staart hebben. Daarmee breekt hij met 
Thomas van Aquino die meende dat 
dieren, vanwege gebrek aan een onster-
felijke ziel, na hun dood in het niets 
zouden verdwijnen. Bij Luther hebben 
dieren wel degelijk een onsterfelijke 
ziel, wat er des te meer voor pleit ze te 
zien in het licht van hun plek in Gods 
schepping. Calvijn schreef aanvullend: 
… en alle schepselen zullen (door God) 
worden vernieuwd om (zijn glorie) te 
verheerlijken. In de heilsgeschiedenis 
is alzo plek voor de dieren.

Daarom bepleit ik om dieren serieus 
te nemen als schepselen Gods. Want 
niet alleen de relatie God/mens, 
mens/medemens, maar ook die van 
God/dier, mens/dier in schepping en 
voltooiing is aan de orde. Dieren zijn 
ons (ook) tot voedsel, en Luther was 
evenmin een vegetariër. Maar in zijn 
brief draait het om het nut van de 
mens versus het belang van het dier. 
En op dat punt is hier, nu, bij ons, 

wel een en ander aan de hand: dieren 
zijn deel geworden van een industrie 
waarbij hun vrijheid verdwenen is. 
Wellicht schreef Luther zijn brief ook 
al namens de varkens en kippen?

Met humor bevraagt Luther de praktijk 
van ‘dier voor menselijk gewin’. De 
vogels vragen hem om een vogelvang-
verbod voor de knecht. Mocht dat 
niet lukken, dan moet de knecht worden 
belet om graan in de vallen te strooien. 
Zo krijgen de vogels tijd om over 
Wittenberg te vliegen. Als ook dat 
niet lukt, zullen ze de lieve God vragen 
om kikkers, sprinkhanen en slakken 
in zijn vallen en ‘s nachts muizen, 
vlooien, luizen en wantsen in zijn 
bed…, dan vergeet hij de vogels wel. 

De brief eindigt met de oproep tot 
een rechtvaardig en weldoordacht 
oordeel. Allereerst door Luther zelf, 

maar - zeggen de vogels - we 
rekenen hoe dan ook op God. 
Van kikkers, ratten en muizen, 
kraaien, luizen en vlooien moet 
Luther niets hebben. 

Juist zo laat hij zien hoe moeilijk 
zijn eigen pad is. Want als elk 
dier een onsterfelijke ziel heeft, 
moeten we immers elk dier een 
plek geven op deze wereld. 
Zangvogels ‘doen’ het goed maar 
wat doen we met de vlooien en 
luizen of erger: de tijgermug? 
Komt die terug in de eeuwigheid? 
Of vergist de lieve God zich daar 
toch? Het antropocentrisme van 
de theologie zit Luther net zo 

goed dwars als menig theoloog. Toch 
roept zijn simpele klaagschrift 
belangrijke vragen op. Alleen de 
vraag ‘naar het heil van de mens’ is 
me te simpel. De dieren vragen geen 
aandacht; het is aan ons om dat wél 
te doen.

Trinette Verhoeven
predikant van de ELG Den Haag
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Nadat de generale synode in 2015 instemde met de nota Kerk 2025, over de orga-
nisatorische herinrichting van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn veranderingen 
gaande. Met als belangrijkste leidraad: hoe kan het eenvoudiger. En hoe kan het 
meer samen. Ook bij de wens naar meer diversiteit werd stilgestaan; de kerk van 
nu kan niet meer, zoals vanouds, overal zichtbaar aanwezig zijn. Welke opties blijven 
daarvoor over? En wat betekent dat voor gemeenten uit de hervormde, gereformeerde 
en lutherse traditie?

ver de huidige kerkelijke ver-
anderingen zijn de samen-
werkende partners intensief 

met elkaar in gesprek. Ook Karin van 
den Broeke, scheidend preses van de 
generale synode, en Andreas Wöhle, 
president van de lutherse synode 
spreken elkaar regelmatig. De vereen-
voudiging van de kerkelijke structuur, 
inclusief wijzigingen van kerkorde en 
kerkelijke rechtspraak, heeft al veel 
losgemaakt. Aanvankelijk was sprake 
van enige schrik bij kerkenraden en 
enkele classes vanwege de enorme 
hoeveelheid kerkorde stukken. En is 
er bezorgdheid voor een ‘management-
cultuur’. “Maar als Kerk 2025 één 
dingt beoogt dan is dat juist: haar 
uitgangspunt nemen in het gewone 
kerkzijn van gemeenten die samen-
komen rond het Woord. Van mensen 
die samenleven vanuit de bevrijdende 
boodschap van het evangelie”, zegt 
Karin van den Broeke. Ze is oecumenisch 
actief en noemt het wezenlijk dat 
mensen hun eigen traditie goed kennen. 
“Dat is hoe je zelf geworteld bent in 
Christus, van waaruit je elkaar oecu-
menisch erkent. Dat leren en verkennen 
binnen je eigen traditie scherpt je en 
maakt je tegelijk milder.” Andreas 
Wöhle knikt bevestigend: “het hele 
spel in onze PKN maakt mij inderdaad 
ook milder in het omgaan met bijvoor-
beeld een gereformeerde-bond profiel. 
Dat is weliswaar niet mijn spiritualiteit 
maar de voor mij dwarse onderdelen 
maken ook deel uit van het spel. We 
moeten niet terugleunen in een ‘ach-
alles-kan’-houding maar het gesprek 
aangaan”. Hoe dat werkt ondervond 
hij in de laatste generale synode ver-
gadering over het geloofsgesprek over 
het zegenen van relaties “Gevoerd 
zonder dubbele bodem in gemengde 

groepen, met een bijna katholieke 
onderstroming. Je staat dan met met 
iemand uit een volkomen andere traditie 
te zoeken naar begrip en helpt elkaar om 
er toch uit te komen. Dat is ontroerend 
en geeft een soort geluksgevoel”.

Het goede van ‘mijn’ kerk
Elkaar door en over alle tegenstellingen 
vasthouden omdat je diep van binnen 
weet dat we bij elkaar horen. Zo 
beantwoorden Van den Broeke en Wöhle 
de vraag ‘wat is het goede van mijn 

In het teken van verandering

O

Andreas Wöhle en Karin van den Broeke (foto: Alma Evenhuis)

kerk’? Van den Broeke: “om vol te 
houden, juist nu we kleiner worden, 
móeten we elkaar wel vasthouden.” 
Ook als ‘de eenheid ten koste gaat 
van de gerechtigheid’? “Dat is het dus 
niet”, beklemtoont ze. Neem homo-
seksualiteit; het liefst zou ze zien dat de 
hele Kerk het homohuwelijk omarmt. 
“Het doet mij pijn dat er mensen zijn 
die daar zo wezenlijk anders over 
denken. Maar ook hierin ligt het belang 
van elkaars traditie willen kennen: 
om die te begrijpen. De kerk is een 
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groot goed, doordat je uitspreekt dat 
je bij elkaar hoort - ‘dwingt’ dat je 
tot gesprek. Dat geldt ook voor de 
bezinning op medisch-ethische vragen. 
Bovendien, het beeld dat de kerk 
hierover ‘moeilijk’ doet waar de samen-
leving het ‘accepteert’ valt nog te 
bezien. Met soms te makkelijke voor-
oordelen ‘oh, ik dacht dat jullie (de 
kerk) daar tegen waren’.” Wöhle heeft 
er ook moeite mee als iemand zich 
totaal niet kan voorstellen dat mensen 
van gelijk geslacht zich met elkaar 
verbinden. Tegelijk ziet hij hoe degene 
die het daar moeilijk mee heeft, lijdt 
aan wat in zijn ogen ‘een verbuiging 
is van Gods woord’. “Juist die weder-
zijdse pijn verbindt ons met elkaar, 
anders dan in de seculiere samenleving. 
Niet als tegenstelling, wél als deel 
van het samen kerkzijn. We overleggen 
dit op plaatselijk niveau- dat betekent 
op de plek waar je elkaar wel in de ogen 
moét kijken. Dat is ook een bijdrage 
aan het maatschappelijk debat.” 

Kerk als oefenplaats voor  
de samenleving
Zo benoemen ze de kerk als oefen-
plaats voor de samenleving. Kerkzijn 
kan daarin een wezenlijke bijdrage 
zijn in het maatschappelijke proces. 
Neem het recente donor debat: je zou 
verwachten dat alle christenen het 
eens zijn met de donorregistratie 
want dat is immers naastenliefde. 
Maar ook in de Protestantse Kerk zijn 
de meningen verdeeld; over orgaan-
donatie denken christenen verschillend. 
“Het is onze inbreng om daarover een 
respectvolle manier van spreken te 
vinden. Elkaar daarin bereiken, ook 
politiek, dat kan!”
Nog vóór de uitslag over de stemming 
van het wetsvoorstel donorregistratie 
spoorde PKN-scriba René de Reuver 
mensen aan het donorcodicil wel in 
te vullen. “Want”, zei hij, “het debat 
onderstreept de ernst van de zaak. Er 
zijn donoren nodig en het is nood-
zakelijk dat mensen in alle vrijheid 
hun codicil invullen. In het besef dat 
het gaat om leven en dood, niet alleen 
van de mens zelf maar ook van de 
medemens”.

Opmaat naar de nieuwe structuur
De ambtelijke vergaderingen worden 
versterkt. Classispredikanten en voor-
zitters visitatie worden (deels) vrijge-
steld om in de regio met gemeenten 

en predikanten mee te leven en te 
bevorderen dat gemeenten, geloofs-
gemeenschappen, pioniersplekken en 
vormen van categoriaal pastoraat 
elkaar versterken en gezamenlijk 
vormgeven aan een kerkelijk leven.
De herindeling van het aantal plekken 
voor het regionaal kerkgesprek, van 
74 naar 11, is een concreet resultaat 
van de kerkelijke ontwikkelingen. In 
de zogenoemde Ronde van Elf trokken 
Andreas Wöhle, Karin van den Broeke 
en René de Reuver door het land om 
met de in elf regio’s verzamelde 
gemeenten verder te praten over de 
nieuwe indeling van het bovenplaatse-
lijk werk. Het was een lange aanloop, 
gedragen door mensen, met de generale 
synode als bestuursorgaan. De nieuwe 
classes gaan zich nu vormen tot de 
structuur die in september pas goed 
zichtbaar zal worden. Gemeenten 
krijgen met minder regels te maken 
en lutherse gemeenten kunnen altijd 
terugvallen op de lutherse synode.
Bemoedigend vinden ze al het pastorale 
proces zelf. Van den Broeke: “zonder 
dat de vormgeving nog strikt omlijnd 
is zie je de lutherse accentverschillen. 
Heel waardevol voor het geheel van 
de kerk”. Wöhle: “door ons samenzijn 
en spreken hebben wij, als lutheranen, 
veel meer zicht gekregen op bijvoor-
beeld de samenhang van diaconaat 
en liturgie”.
Ook daarin is elkaars verhaal kennen 
belangrijk. “Het ene past je beter dan 
het andere terwijl je weet dat het, in 
diversiteit, om dezelfde kerk gaat. Het 
prikkelt tot nadenken over de eigen 
identiteit”, meent Van den Broeke, 
“kerkzijn gaat verder dan het hand-
haven van wat we nou eenmaal altijd 
al deden. Je hoeft niet iets vol te 
houden omdat ‘het zo hoort’. De hele 
beweging is juist gericht op toekomen 
aan de kern van kerkzijn. Daarin is 
verscheidenheid mogelijk; er worden 
verschillende accenten gelegd. Ik ken 
leden en voorgangers die zich meer 
thuis voelen bij het lutherse, daarin 
iets ontdekken, terwijl ze niet uit de 
lutherse traditie komen”. Wöhle: “dat 
wederzijds ontdekken gebeurt met 
een lichtheid die we voorheen niet 
hadden. En natuurlijk is dat spannend, 
ook beleidsmatig. Je moet wel weten 
wát de beide tradities inbrengen. We 
moeten niet alleen doorwerken in het 
grijze midden”.

Goede toon
Een valkuil kan zijn dat er teveel 
organisatorisch wordt gekeken en  
de inhoud mogelijk uit zicht raakt. 
Van den Broeke benadrukt de huidige  
goede ‘toon’ in de synode. Inhoudelijke 
gesprekken waarbij men echt naar  
elkaar luistert. “We kennen de band - 
breedte, ook die van de spiritualiteit. 
Zo zie ik dat ook terug in het 
oecumenisch gesprek”. Wöhle: “God  
gebeurt niet alleen in de kerk; ook  
daarbuiten. Dat leer je in gesprek met  
de samenleving; daar mag je zelfbewust 
optreden maar niet verpletteren”. 
Hij noemt de aversie tegen kerkelijk 
goed ook een positieve keerzijde van 
ontkerkelijking. “Zo kun je als kerk 
bijvoorbeeld vruchten plukken van 
migratie, van de dynamiek die via 
anderen bij ons binnenkomt.”

Breder jasje
Ook is gesproken over de titel van de 
vrijgestelde pastor in deze nieuwe 
grotere regionale classicale vergadering. 
Wordt dat predikant-bisschop, regio-
voorzitter? ‘Classispredikant’ is nu de 
keuze. En wat, zo vroeg een kritische 
meelezer, moeten we met die andere 
moeilijke woorden? Preses, scriba, 
classis, primi, secondi, actua … hebben 
jullie niks anders? “Als kerk zijn we 
onderdeel van het oecumenisch 
samenspel; we moeten een breed jasje 
bieden maar tegelijk verstaanbaar 
blijven voor oecumenische partners”, 
aldus Wöhle. “Kerk 2025: er is een 
breder jasje nodig maar het mag wel 
degelijk blijven zodat het jasje ook 
andere kerken past”.

Dit jaar is het thema van het kerkelijk 
gesprek liturgie. Voor volgend jaar is 
gedacht aan: gebed. Wat is bidden 
precies, wat doet het, hoe formuleer 
je dat. Is het God prijzen, vragen of 
juist boos aanspreken? Gebed is het 
thema bij uitstek om met elkaar in 
gesprek te raken. Binnen de kerk én 
voor wie hiermee nog niet zo bekend is: 
wat voegt het gebed toe aan het leven?

Alma Evenhuis
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T oen ik las dat er een studiereis naar Libanon georga-
niseerd werd, was ik meteen enthousiast. In mijn 
beleving was daar een modus vivendi gevonden voor 

samenleven tussen moslims en christenen die mij intrigeerde. 
Voor mij, werkend in de Den Haag, is het samenleven van 
moslims en christenen, ook kijkend naar de gehele samen-
leving, een aandachtspunt. De geschiedenis van de oosterse 
christenen interesseerde me veel minder. Dat is veranderd. 
Door de reis naar Libanon ben ik geraakt door hun verleden, 
hun geloof, hun weg door de geschiedenis, hun moeiten en 
zorgen maar ook hun vreugden. Sommige kerken zijn vooral 
gericht op overleven, andere staan sterker en zoeken het 
contact met de moslims. Dat is echter niet vanzelfsprekend.

Zetelverdeling 
Ik heb me nooit gerealiseerd hoezeer christenen en moslims 
naast elkaar leven - ieder in hun eigen sector. Het verbaasde 
me te leren dat de sektarische scheiding ver is doorgevoerd, 
tot in de politiek aan toe: het land heeft een maronitische 
president, de eerste minister is een soenni, en de voorzitter 
van het parlement is een sjiiet. Ook de zetels in het Huis 
van afgevaardigden zijn verdeeld tussen christenen en 
moslims. Voor christenen zijn 64 zetels voorbehouden,  
en voor moslims ook. Binnen deze onderverdeling zijn er 
nog subverdelingen. Elke groep krijgt een aantal zetels,  
in verhouding met haar vertegenwoordiging in het land. 
Zo krijgen de maronitische christenen 34 zetels, de druzen 
krijgen er 8, de sjiieten en de soennieten bezetten elk  
34 zetels. 

Wankel evenwicht
De verhoudingen in het land zijn echter aan het verschuiven. 
De moslims groeien in aantal. Vooralsnog heeft echter 
niemand behoefte aan verandering van het systeem. 
Iedereen realiseert zich hoe wankel het evenwicht is. 
Sinds oudsher zijn christenen gewend om gescheiden van 
moslims te leven. In het Ottomaanse rijk, voorafgaand aan 
de huidige verdeling van het Midden-Oosten, was er het 
‘millet’-systeem. Elke religieuze groep werd beschouwd als 
een eigen ‘millet’, natie. Binnen die ‘millet’ werden de 
eigen religieuze regels gehanteerd. Christenen hadden hun 
eigen ‘millet’ en ook Joden hadden hun ‘millet’, waarbinnen 
een grote mate van zelfstandigheid bestond. Niet-moslims 
waren tweederangs burgers maar konden wel hun eigen 
gang gaan. Bij het ontstaan van de staat Libanon in  
1943 kreeg iedereen dezelfde rechten, doch ieder in de 
eigen sector.

Trots op geschiedenis
Christenen in het Midden-Oosten behoren tot de alleroudste 
christenen. Lang voordat wij werden gekerstend verkondigden 
zij al het evangelie. Oude concilies lijken nog levende 
herinnering. De ene kerk ging al in 431 (Concilie van Efeze) 
een eigen weg; de ander na 451 (Concilie van Chalcedon). 
Het zijn jaartallen die ons weinig of niets zeggen. Wij zijn 
gemissioneerd door Rome - dat alle concilies naar zijn 
hand zette - en ons belangrijkste jaartal is 1517 toen 
Luther zijn 95 stellingen spijkerde. 
Het is bijzonder in het Midden-Oosten de oudste geschiedenis 
te beleven, zelfbewuste christenen te ontmoeten die trots 
zijn op hun geschiedenis en voort willen in de regio. Want 
er vluchten heel wat mensen naar het westen, ook christenen. 
Maar wij ontmoetten ook veel mensen die juist in de regio 
wilden blijven omdat zij als christenen de kerk present 
willen blijven stellen. Het getuigt van ongelooflijke moed 
dat zij ook het contact met de moslims zoeken. 

Realiteit van de dag
Drie kerken springen eruit: de Grieks-Orthodoxen, de 
maronieten en de Armeense protestantse kerk. Het zijn de 
kerken die het stevigst in hun schoenen lijken te staan. De 

Samenlevende moslims  
en christenen in Libanon
Eind vorig jaar maakte dominee Trinette Verhoeven een studiereis naar Libanon 
omdat de manier waarop moslims en christenen in dat land samenleven haar  
speciale aandacht trok. Gaandeweg raakte ze ook geboeid door de geschiedenis 
van de oosterse christenen. Ze reflecteert op haar reis.

Beeld van Maron, stichter van de Maronitische gemeenschap 
(foto: Trinette Verhoeven)
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lk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. 
Dat is het verlangen van JOP, Jong Protestant. 
Samen met vrijwilligers en professionals geeft JOP 

daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet 
dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten 
de kerk. 

Vrijwilligers en professionals van plaatselijke gemeenten 
kunnen bij JOP terecht voor ondersteuning op verschillende 
terreinen van jeugdwerk zoals:
•	Advies	en	inspiratie
•	Trainingen
•		Materialen	zoals	werkvormen,	catechesemateriaal	 

‘Overhoop’ en programma’s voor Kliederkerk  
(zie www.jop.nl/werkvormen)

‘Jong Protestant’ is een nieuw magazine met informatie 
en inspiratie over jeugdwerk in de Protestantse Kerk. Het 
blad verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld voor ieder-
een die hart heeft voor kinderen en jongeren. Een gratis 
abonnement aanvragen kan hier: www.jop.nl/magazine.

Over JOP

E

Grieks-Orthodoxen en de Armeniërs hebben een eigen 
universiteit en invloed in de media; de maronieten hebben 
eigen media zoals televisie en radio. Ondanks de strakke 
verdeling langs sektarische lijnen worden die lijnen toch 
steeds meer overschreden. Jonge mensen trouwen buiten 
hun eigen geloof. Daar zijn de kerken niet blij mee. 
Ouders worden erop aangekeken: wat heb je aan geloofs-
opvoeding gedaan. Maar het is de realiteit van de dag. 
Men wordt zich steeds meer bewust van het feit dat chris-
tendom en islam beide in het Midden-Oosten zijn geboren 
en dat ze samen een verantwoordelijkheid dragen voor 
vrede en voorspoed in de regio.

Religieuze tolerantie
De kerken hebben zich verenigd in de MECC, Middle East 

Council of Churches, die het hele Midden-Oosten omvat 
en het interreligieuze gesprek als een van haar hoofdtaken 
ziet, opdat religieuze tolerantie en harmonie tussen mensen 
van verschillende geloofsovertuiging zal groeien. Het is 
buitengewoon spannend of in Libanon, over de sektarische 
lijnen heen, eenheid gevonden wordt. Dat is niet eenvoudig. 
Onlangs nog gaven de autoriteiten van Libanon aan dat 
zij de vele Syrische vluchtelingen niet aan kunnen:  
1,5 miljoen onder 4 miljoen Libanezen. Het heeft alles te 
maken met religie: de meeste Syriërs zijn soennieten. Men 
is bang dat door hen het evenwicht verstoord zal raken.
Ik blijf de ontwikkelingen volgen.

Trinette Verhoeven
predikant ELG Den Haag

elkkwartaal 7 maart 2018

Kloosterkapel van Saint Antonios Qozhaya Klooster (foto: Trinette Verhoeven)
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I k bezoek de één na laatste bijeenkomst op 16 januari 
in Arnhem, de toekomstige regio Gelderland Zuid & Oost. 
De belangstelling is zo groot dat er zelfs een verkeers-

regelaar aan te pas komt om alle auto’s op de juiste plek  
te laten parkeren. In De Kandelaar, het gebouw van de 
Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid en deze avond de 
plek van samenkomst, is het een hele drukte met veel 
mensen die met elkaar in gesprek zijn. 
Eerder deze avond is door de organisatie gesproken met 
vertegenwoordigers van de classes over Kerk 2025. Daarbij 
waren ook leden van de evangelisch-lutherse synode aanwezig. 

De avond wordt geopend door Jan Hogenhout, predikant 
in Meteren en Est. Na het zingen van Lied 275 leest hij 
over de bruiloft te Kana. Hij gaat daarna in op de raad van 
Maria: doe alles wat Jezus zegt. Zelf komt hij uit een seculier 
gezin. Als jongetje kreeg hij van zijn oom een kinderbijbel; 
dat was voor hem de omslag. Hij las de verhalen en kwam 
tot geloof. Het gaat in de kerk om het brengen van hoop in 
de naam van Jezus Christus. Luisteren naar Jezus en doen 
wat hij zegt. 

René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk, spreekt 
vervolgens over de kernpunten van Kerk 2025. De jaarwisseling 
is een omslag van oud naar nieuw, en dat geldt ook voor 
Kerk 2025: het bekende loslaten voor iets nieuws. De kerken 
worden kleiner en er moet iets gebeuren om op een goede 
manier door te gaan. De Ronde van Elf is begonnen in 2017, 
500 jaar na de Reformatie. Toen en nu gaat het over hetzelfde: 
terug naar de kern van het geloof. 

Kernpunten 
De kernpunten van Kerk 2025 zijn samengevat in vier 
stellingen die sterk te maken hebben met de samenstelling 
van de classes:
•		De	Reformatie	500	jaar	na	dato	betekent	voor	onze	kerk:	

terug naar de kern.
•		De	opmerking	van	Paulus:	‘God	is	geen	God	van	chaos,	

maar van vrede’ (1 Kor. 14:33) is een goed kompas voor 
kerkenraad, classis en synode om geestelijk leiding te 
geven aan de kerk.

•		De	omslag	‘van	vergaderen	naar	ontmoeten’	gaat	niet	
vanzelf. Dit vraagt moed om los te laten en je open te 
stellen voor de ander.

•		De	roep	om	‘kerk	in	de	samenleving’	te	zijn	is	groot.	 
Het is aan u hier ruimte en vorm aan te geven. 

In de pauze wordt in groepjes gesproken aan de hand van 
de zes vragen die zijn opgesteld en in het programmaboekje 
zijn opgenomen. Daarna is het woord opnieuw aan René de 
Reuver en voor mijn gevoel is het een one man-show. Er is 
weinig interactie met de zaal en er zijn geen andere sprekers. 

Ik kom in gesprek met Gretha Bregman. Zij studeert theologie, 
gaat afstuderen op Kerk 2025 en heeft meerdere avonden 
bijgewoond. Het is voor haar een mooie ervaring. “Als 
werker in een protestantse gemeente ben je vaak vooral 
bezig met lokaal kerkzijn. Het is goed om te ervaren dat je 
ook onderdeel bent van de landelijke kerk met al haar  
verschillende stromingen. Ik merkte dat veel afgevaardigden 
bezorgd zijn om ‘hun’ kerk en veel hebben nagedacht over 
de consideraties die zijn voortgekomen uit de Nota Kerk 
2025. Ook sprak ik afgevaardigden die bezorgd zijn om 
‘hun’ lokale kerk omdat het bijvoorbeeld moeilijk is om 
ambtsdragers te vinden en het moeilijk is om te zien en  
te ervaren dat de kerk krimpend is”, vertelt zij. 
Zij heeft de opzet van de bijeenkomsten, waarin expliciet 
ruimte is gegeven om met elkaar te spreken over wat goed 
gaat en hoe we elkaar daarin kunnen bemoedigen, als heel 
prettig ervaren. Een deel van de nota is daar ook op gericht: 
dat we met elkaar in gesprek gaan over wat we geloven 
en waarom en hoe we kerk zijn. 
Het is haar opgevallen dat er grote verschillen zijn in de 
regio’s, bijvoorbeeld in de regio Noord-Brabant/Limburg is 
men al veel langer gewend om vanuit een minderheidspositie 
kerk te zijn en heeft men al meer eigen initiatieven ontplooid.
 
Organisatie
Na afloop hoor ik hier en daar enkele aanwezigen vertellen 
dat het weer gaat over ‘organisatie’. De mensen buiten de 
kerk merken te weinig van kerkelijk activiteiten. Er moet 
juist meer uitstraling komen naar buiten. De kerken moeten 
zich meer verdiepen in de ontwikkeling van de huidige 
maatschappij en actueel zijn. 

De ronde van Elf
Moderamen en synodeleden van de Protestantse Kerk hebben een bezoek gebracht 
aan de elf nieuwe classicale regio’s om met elkaar in gesprek te gaan over Kerk 2025. 
Elf avonden voor leden van de classis, en de belangstelling is groot.

(foto: Ingeborg Kriegsman)
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ij lutheranen is het begrip ‘classis’ pas bekend sinds 
de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland (2004). 
Voor die tijd waren we een kleine kerk waarin we 

slechts één bestuurslaag kenden boven de plaatselijke 
gemeenten: de synode. Dat was de plek waar we elkaar 
ontmoetten, besluiten namen en de zorg voor de hele 
gemeenschap deelden. Kerkelijk Nederland was verdeeld 
in 74 regio’s waarin de plaatselijke gemeenten verantwoor-
delijk waren voor hun eigen goed functioneren. Zo’n regio 
- de classis - werkt in lijnen naar de synode, waar beleid 
en koers van de kerk als groter geheel worden vastgesteld.

Kerntaak van de kerk 
Het geheel van synode en de diverse classes is een flink 
bestuursapparaat. Zo’n apparaat past prima in de grote kerk 
zoals die er lange tijd was. Maar in een grote kerk met ruim 
vijftienhonderd gemeenten is zo’n kleinschalige structuur 
niet goed werkbaar, ook om de grote menskracht die het 
vraagt. Met veel krimpende gemeenten wordt het ook steeds 
moeilijker om vrijwilligers te vinden; de beschikbare mensen 
zetten zich vaak in op diverse fronten waardoor zij extra 
belast raken.
Kerk 2025 vraagt aandacht voor de kerntaak van de kerk. 
Met meer energie voor ‘Back to the basics’, waarin geloven, 
gemeenschap en goed leven centraal staan. En met een 
lichtere, transparantere bestuursstructuur.

Lutherse afgevaardigde
Een belangrijke verandering in het gezamenlijk kerkzijn is 
de herindeling van het aantal plekken voor het regionaal 
kerk gesprek: de classes. Deze worden opnieuw ingedeeld 
naar elf. Dat is een flinke uitdunning. Minder classes betekent 
minder gevraagde menskracht. Het betekent ook dat het 
gebied waarin gemeenten samenwerken groter wordt. In 
elke toekomstige classis waar zich een lutherse gemeente 
bevindt mag, naast de gewone afvaardiging uit alle 
gemeenten, ook een eigen lutherse afgevaardigde worden 

benoemd. Lutheranen kunnen zo met meer gemeenten in 
een classis vertegenwoordigd zijn. 

Ringen
Op dit moment is de kracht van een kleine classis: goede 
onderlinge contacten. Er worden actuele thema’s besproken 
en iedereen kan iets halen en brengen. In de nieuwe structuur 
is het plan om deze groepen als ‘ringen’ te laten voortbestaan. 
Vandaaruit kan wat leeft in de plaatselijke gemeenten 
weer bij de classis ingebracht worden of andersom.
In mijn beleving blijft de kracht van de huidige classes op 
deze manier behouden in de ‘ringen’, terwijl de slagvaar-
digheid versterkt wordt in de regionale classes. Maar of 
we hiermee een slag maken in het terugdringen van de 
behoefte aan menskracht? Ik vind het er meer op lijken 
dat er uiteindelijk een extra laag komt in de organisatie 
tussen gemeenten en de synode.

Handen en voeten
Waar valt winst te behalen? Deelname aan de ‘ringen’ lijkt 
voor de plaatselijke gemeenten onontbeerlijk. Het wordt de 
plek waar zwaardere bestuurlijke klussen verder weg lijken, 
en waar vooral plaats is voor het onderlinge contact, de 
onderlinge bijstand, en het samen zoeken naar mogelijk-
heden voor vragen die in de plaatselijke gemeenten leven.
In een grote kerk ontkomen we er niet aan dat we soms 
een gevoel van vervreemding hebben. Maar de nieuwe 
organisatie van de classes blijft mogelijkheid bieden om, 
samen met andere gemeenten, handen en voeten te geven 
aan waar het ons als kerk om te doen is.

‘Back to the basics’ is een oproep aan ons allemaal om te 
bezinnen, om in gesprek te gaan, om naar buiten te treden. 
Voor lutheranen een kans om onze traditie van geloven en 
vieren met anderen te delen en levend te houden.

Rien Sprong

De nieuwe classes: zorg of zegen?

B

De gemiddelde leeftijd was deze avond vrij hoog, een 
behoorlijk ‘grijsgehalte’. Zitten er geen jonge mensen in de 
classis? Dat is jammer, want juist jongeren hebben we hard 
nodig in de kerk. De wisselwerking tussen jong en oud 
zorgt ervoor dat er nieuwe activiteiten ontstaan, waarbij 
het traditionele een andere invulling krijgt. Zij kunnen 

nieuwe ideeën inbrengen waardoor de kerk zich kan ont-
wikkelen tot een plek die echt midden in de samenleving 
staat, maar wel kerk blijft. Het blijft nu voor mijn gevoel 
steken in ‘we willen wel, maar we weten nog niet hoe’.

Ingeborg Kriegsman

In vorige nummers van Elkkwartaal maakten we al melding van komende veranderingen 
binnen de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Gesprekken over het 
gezamenlijk kerkzijn in de vorm van Kerk 2025 zijn volop gaande. In protestants, dus 
ook luthers, verband. In die gezamenlijkheid is ook een nieuwe indeling van het 
kerkelijk bovenplaatselijk werk, de classes, ontwikkeld. Na de ‘Ronde van Elf’, een 
serie informatiebijeenkomsten over de nieuwe classes, is het tijd om de verandering 
handen en voeten te geven.
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Bij mijn aantreden als president van 
de Lutherse Synode ontving ik, naast 
de mij toegesproken goede wensen, 
ook een tastbaar symbool uit handen 
van mijn voorgangster, dominee  
Trinette Verhoeven: een ambtskruis.
Als lutheranen in Nederland hebben 
wij bij alle theologische waardering 
gelukkig een ontspannen verhouding 
met ‘het ambt’ in het algemeen en 
met dat van het presidentschap in het 
bijzonder. Toch vond ik het speciaal 
om te beseffen dat dit ambtskruis al 
door vele handen was gegaan en 
collegae bij hun invulling van het 
presidentschap had begeleid. 
Op de achterkant staat gegraveerd: 
AB 1987. 

Bij navraag bleek dat dit kruis voor 
het eerst werd gedragen door de eerste 
president die ik als jonge theoloog in 
de Nederlandse Lutherse Kerk bewust 
meemaakte: dominee Aad Burghoorn. 
Hij had het kruis, na afstemming met 
de Lutherse Synode, laten maken uit 

oud tafelzilver. Zo werd het kruis door 
oudgediende collegae steevast als 
‘Luthers tafelzilver’ aangeduid.
Aad Burghoorn ervoer, vooral in zijn 
contacten met buitenlandse kerk-
vertegenwoordigers, dat het moeilijk 
was uit te leggen wat nou precies een 
‘president van de synode’ in Nederland 
voorstelde. Was dat een technisch 
voorzitter, een jurist of een ambtenaar? 
Het ambtskruis als teken, zo merkte 
hij, hielp hem zonder veel woorden 
duidelijk te maken dat er sprake was 
van een geestelijk ambt in de dienst 
aan kerk en gemeenten.

Na aanvankelijke aarzeling om het te 
gebruiken, ervaar ook ik de werking 
van het teken - dat vooral symbolisch 
communiceert. Het depersonaliseert 
de momenten waarin ik als president 
ergens een rol moet vervullen; dus 
niet als ik-Andreas maar als vertegen-
woordiger van de lutherse synode, de 
gemeenten en de kerk.
Het fysieke karakter van dit teken is 
handig: het is van metaal, je draagt 
het én het verbeeldt momenten van 
overdracht. Als een andere collega uit 
de synode presidentiële taken waar-
neemt, zoals laatst bij de ordinatie van 
een nieuwe predikant, communiceert 
het ambtskruis onder meer dat daar 
sprake is van een namens alle gemeen-
ten gedragen verantwoordelijkheid 
van de Kerk (van alle eeuwen). 
Het benadrukt bovendien een luthers 
ecclesiologisch aspect van hoe wij 
kerk en gemeenten zien en ervaren: 
wij zijn niet zomaar een toevallige 
‘vergadering van gelovigen’ met een 
technisch voorzitter, maar zijn volop 
deel van de ecclesia in de traditie van 
hen die ons zijn voorgegaan. 

En in die lijn spreekt het opvallende 
teken ook een Calimero-tendens tegen 
die we als kleine lutherse gemeenten 
nog vaak hebben: wij zijn klein en 
niemand ziet ons…
Ik neem me dan ook voor om van  
dat teken vrolijk gebruik te maken en 
zo, speels en statig en tegen alle ver-
zakelijking in, een heerlijk onzakelijk 
maar daarin ook typisch luthers 
aspect van ons gezamenlijk kerkzijn 
in de Protestantse Kerk zichtbaar te 
maken en uit te dragen. Contra  
Calimero! Doet u mee?

Andreas Wöhle
president evangelisch-lutherse synode

Het woord 
is aan...

Een contra-Calimero kruis
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e ELG Gouda is een zeer oude 
lutherse gemeenschap, letter-
lijk en figuurlijk. Het was dan 

ook verheugend dat Andreas Wöhle, 
president van de lutherse synode, een 
bezoek bracht aan onze kerk en 
gemeente. Wij hadden het ingedeeld 
op zondagmiddag: eerst een uur 
bespreking met de kerkenraad, gevolgd 
door een kennismaking met de gemeente, 
eindigend in een gezamenlijke vesper. 
Dat onze trouwe kerkleden graag 
kennis wilden maken bleek wel uit  
de grote opkomst: 80%. 

Gemeenschap
Andreas vertelde dat hij de verschillende 
classes in het land bezocht en een aantal 
kenmerken vond. De ene gemeente 
heeft te weinig geld, de andere te 
weinig leden en de derde leeft er lustig 
op los. Hij wil nu de lutherse gemeen-
schappen bezoeken. Dus niet: de Goudse 
gemeente maar de Goudse gemeenschap. 
Ook al is deze gemeenschap klein en 
zijn er weinig leden bij de eredienst, 
dan kan daartegenover staan dat er 
een hechte gemeenschap is in de 
gemeente. De grote opkomst geeft 
blijk hiervan. Op de vraag: ‘waarom 
ben je hier zondagmiddag’ kwam als 
antwoord: ‘je voelt je thuis in deze 
gemeenschap.’ 

Zoekers, nog geen blijvers
Hoewel het lutherjaar in Gouda zeer 
goed op de kaart is gezet en contact 
ontstond met andere protestantse 
gemeenten, is dit contact grotendeels 
eenzijdig. Een enkele keer zijn er gasten 
tijdens de eredienst maar ondanks een 
nadere kennismaking met hen na de 
dienst, zijn het ‘zoekers’ en geen ’blijvers’. 
Wöhle opperde om het kerkgebouw 
ook op de kaart te zetten als concert- 
of trouwlocatie, zodat bezoekers zich 
aangetrokken kunnen voelen om de 
eredienst mee te maken.

Zorgen
Zorgelijk is dat er geen groei meer is 
aan de onderzijde. De laatste doop 
was negen jaar geleden. De predi-
kantsplaats in Gouda is al tien jaar 
vacant, en geen predikant betekent 
dat er geen vast punt meer is in de 
gemeente. Zondagsschool werd ver-
zorgd door vrijwilligers maar daarna 
was er geen jeugdkerk en catechisa-
tie, waarmee de jeugd verdween. Ook 
omgekeerd: wegens te weinig belang-
stelling vervielen de jeugdkerk en de 
catechisatie. 
Geen predikant kan het einde beteke-
nen van een gemeente. Uitsluitend 
een eredienst met gastpredikanten die 
na de dienst weer verdwijnen bevor-
dert de gemeenschapsgeest niet. Initi-
atieven moeten dan vanuit een vaak 
kleine kerkenraad komen.

Verschillen
Ook bij ons zijn er geloofsverschillen. 
De een is meer vrijzinnig, terwijl de 
ander daar niets van moet hebben. 
Voorop bij ons staat het luthers den-
ken, een vrolijk en blij geloof. Maar 
gastpredikanten zijn niet altijd 
luthers! De kerkenraad streeft ernaar, 
hierbij zeer aangemoedigd door 
Wöhle, om twee dagen in de maand 
een vaste pastor in de gemeente te 
krijgen. De landelijke kerk kan even-
tueel financieel bijspringen.

Mogelijkheden
Gevraagd werd hoe de kleine lutherse 
kerk zich verhoudt tot de Protestantse 
Kerk. Het is als een muis en een oli-
fant. Als een muis door een poot 
verpletterd dreigt te worden moet-ie 
piepen. Daar wordt naar geluisterd. 
Als idee, dat veel bijval kreeg, werd 
geopperd om één à twee keer per jaar 
een lutherse avondmaalsdienst te 
vieren, ergens in de provincie, en 
daarbij alle Zuid-Hollandse luthera-

Op bezoek bij de Evangelisch  
Lutherse gemeente Gouda

D

nen uit te nodigen. Liefst in een kerk 
met een behoorlijk parkeerterrein. Het 
vervoer zou bijvoorbeeld in overleg 
met de landelijke kerk geregeld kun-
nen worden. Dit initiatief moet wor-
den uitgewerkt.

Al met al was deze middag voor 
zowel de synodepresident als voor 
onze gemeente zeer verhelderend. 
Vooral dat er naar ons werd geluis-
terd en mogelijkheden werden aange-
dragen. Gesterkt na de vesper ging 
een ieder weer zijns weegs.

William Bik
ELG Gouda

Synodepresident Andreas Wöhle trekt dit jaar door het land om kennis te maken met 
de lutherse gemeenten. Hij bezoekt ze op verschillende zondagen als gastvoorganger 
én als gesprekspartner. Op 17 februari was dat in Gouda. William Bik was erbij en vertelt.

Lutherse kerk Gouda (foto: Rien Sprong)
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Op het programma van de kerkenradendag op zaterdag 17 februari jl. staan twee 
belangrijke thema’s: communicatie en regiovorming. Over beide onderwerpen valt 
veel te zeggen, maar er moet ook iets mee worden gedaan.

o rond tien uur komen de deel-
nemers aan de kerkenradendag 
binnen in het mooie kerkgebouw 

van de lutherse gemeente in Woerden. 
Het valt direct op dat de sfeer goed is, 
er gaat warmte uit van deze ontmoe-
tingsplek en van de mensen die hier 
samenkomen.
De president van de evangelisch-lutherse 
synode, Andreas Wöhle, verzorgt de 
opening en leest daarbij uit Marcus. 
Jezus in de woestijn: een plek zonder 
herkenningspunten waar je gedoemd 
bent te verdwalen. Dat kan ook in de 
woestijn die leven heet, wanneer je 
geen houvast hebt. 

Communicatie sluit daar mooi op aan, 
het geeft je aanknopingspunten waar-
mee je een bepaalde richting op kunt 
gaan. Er zijn vier sprekers voor het 
ochtendprogramma en zij leveren een 
bijdrage op het gebied van communicatie. 
Maarten Diepenbroek, predikant van 
de lutherse gemeente in Woerden, en 
Aart Sliedrecht van de Protestantse 
Gemeente Woerden, vertellen over de 
wijze waarop zij communiceren binnen 
de gemeente Woerden. Daarbij gaat het 
niet alleen om de christelijke gemeenten 
maar zeker ook om de plaats waarin 
wordt gewoond en gewerkt. Zowel 
vanuit de ELG Woerden als de kerken 
in Woerden worden diverse activiteiten 
aangeboden voor iedereen, kerkelijk 
of niet. Lezingen, muziekuitvoeringen, 
excursies, maaltijden… Daarmee  
worden veel mensen bereikt. Beide 
hebben een mooi programmaboekje 
samengesteld voor een heel jaar. Dat 
kost veel voorbereiding en werk, en 
daar zijn veel vrijwilligers bij betrokken. 
Mensen die zich inzetten voor de 
gemeenschap en voor de kerk. 

De kerk als bubbel
Diepenbroek vertelt dat na alle  
activiteiten in het reformatiejaar de 
behoefte bestond om door te gaan en 
dat deze keer gekozen is voor het 
thema ‘pelgrimage’: wat houdt ons 

gaande, wat inspireert, waar zijn we 
naar op weg, wat zijn de doelen. Het 
thema komt terug in alle activiteiten, 
gebundeld in het Programmaboek 
Luthers Woerden voor het seizoen 
2017-2018. De Tischrede ontbreekt 
uiteraard niet en staat dit seizoen 
tweemaal op het programma, eerst 
met pastor Huub Spaan van de 
rooms-katholieke parochie Pax Christi, 
daarna met burgemeester Victor  
Molkenboer van Woerden. Er wordt 
getracht mensen van buiten de eigen 
kerkgemeenschap te bereiken. “Als 
kerkgenootschap zit je in een soort 
‘bubbel’ en het is goed om mensen 
van buiten de bubbel te bereiken”, 
aldus Diepenbroek. Er is geconstateerd 
dat communicatie erg belangrijk is en 

Kerkenradendag in Woerden

Z

(foto: Ingeborg Kriegsman)

dat veel investeren qua tijd in de PR 
rendement oplevert. Naast communi-
catie is ook netwerken belangrijk. In 
Woerden is men in gesprek gegaan 
met de buurt, de bibliotheek, de VVV 
en de scholen om hen te betrekken 
bij dat wat wordt georganiseerd. 
Aart Sliedrecht is voorzitter van de 
werkgroep Geloof en Cultuur, een 
samenwerkingsverband tussen de 
kerken in Woerden. Zijn verhaal sluit 
mooi aan bij dat van Maarten Diepen-
broek. Ook hun jaarprogramma loopt 
van september tot de zomer in het 
volgende jaar. De organisatie is in 
handen van vrijwilligers binnen de 
kerken en er wordt ook samengewerkt 
met de Volksuniversiteit in Woerden. 
Zij proberen ook aan te sluiten bij 
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maatschappelijke thema’s, zoals levens-
einde en donorschap, en er is in hun 
jaarprogramma aandacht voor theologie, 
pastoraat, opvoeding en cultuur. 
De communicatie binnen luthers 
Amsterdam wordt toegelicht door 
Andreas Wöhle. Hij begint met de 
vraag: wat willen we nu eigenlijk 
communiceren? Communicatie moet 
een doel hebben. In Amsterdam com-
municeren ze vanuit de gedachte dat 
iedereen bij God hoort. “We willen 
informatie geven, we willen aanraken, 
we willen dat iets gebeurt tussen ons 
en degene die we bereiken met onze 
communicatie. We willen het liefst dat 
er een beweging ontstaat rond het 
thema waar we mee bezig zijn, en we 
willen dat er interesse is zodat we er 
iets van waar kunnen nemen”, aldus 
Wöhle. Luthers Amsterdam heeft een 
website maar werkt ook regelmatig 
met een nieuwsbrief die digitaal wordt 
verzonden. Voor degenen die niet 
beschikken over internet worden een 
aantal exemplaren afgedrukt, deze 
kan men meenemen wanneer men in 
de kerk komt. Als kerk moet je ook 
present zijn in de samenleving, bij-
voorbeeld bij het overlijden van de 
burgemeester…

Van buiten naar binnen
De kerk heeft iets te bieden. Wie  
binnenkomt ervaart dat. Ieder kerk-
gebouw is anders, maar de rust en 
stilte die je ervaart is bijna altijd het-
zelfde. Van buiten is het een gebouw, 
binnen wordt het een kerk. Met com-
municatie proberen we naar buiten te 
treden als kerk, maar zodra men een 

kerk binnenkomt krijgt men een 
andere ervaring. 
Alma Evenhuis is de laatste spreker 
tijdens het ochtendprogramma. Als 
hoofdredacteur van Elkkwartaal is zij 
regelmatig bezig met communicatie 
binnen de kerk en daarbuiten. Zij geeft 
een overzicht van de verschillende 
informatiedragers die er zijn op ker-
kelijk gebied en de rol die de synode 
kan spelen bij communicatie, zoals 
de nieuwsbrief. De redactie heeft ook 
kritisch gekeken naar de websites van 
de lutherse gemeenten in Nederland en 
daarbij zijn op enkele plaatsen dingen 
opgevallen: het adres van het kerk-
gebouw ontbreekt, de agendaberichten 
zijn oud, de e-mailadressen van kerken-
raadsleden zijn privé-adressen, het 
postadres van de gemeente is het 
privé-adres van de scriba. Later dit 
jaar wordt een workshop georganiseerd 
over websites en communicatie waarin 
dit aan de orde komt en men ideeën 
aangereikt krijgt voor verbeteringen. 
Voor de redactie van Elkkwartaal is 
het belangrijk dat activiteiten tijdig 
worden doorgegeven in verband met 
een mogelijke publicatie. Als kwartaal-
blad zijn we niet actueel, maar blijven 
we wel graag op de hoogte. 

En dan worden groepen gevormd en 
gaan de aanwezigen met koffie en 
thee op zoek naar een rustig plekje, 
om aan de hand van een aantal punten 
met elkaar in gesprek te gaan over 
communicatie. De synode heeft een 
gesprekshandreiking meegegeven en 
een groot vel behang om op te schrijven. 
Enkele aandachtspunten in de hand-

reiking zijn:
•		Wat	denken	jullie	dat	potentiële	

bezoekers willen weten?
•		Wat	willen	jullie	hen	laten	weten?
•		Welke	doelgroepen	onderscheiden	

jullie? (gemeenteleden, ouderen, 
jongeren, protestantse gemeenteleden, 
mensen buiten de eigen gemeente/
protestantse gemeente, ...

•		Welke communicatiemiddelen hebben 
jullie ter beschikking?

Het resultaat na afloop van de 
gesprekken was veelzijdig en geeft  
de synode handvatten om verder te 
gaan met dit onderwerp. 

Regiovorming
Na de lunchpauze houdt Dick van 
Dijk, zelfstandig gemeentebegeleider, 
een presentatie over samenwerking 
binnen gemeenten: regiovorming. 
Samenwerken is niet vanzelfsprekend 
en wordt vaak gezien als een last, een 
noodzakelijk kwaad omdat het niet 
meer lukt. De mens is geneigd om te 
houden wat hij heeft, dat is veilig, 
vertrouwd. 
In 2004 gebeurde iets unieks omdat 
de kerken uit de calvinistische traditie 
en de lutherse kerk in Nederland 
samen de Protestantse Kerk werden. 
Anno 2018 is er veel veranderd. “Er 
zijn nog vijftig lutherse gemeenten 
die alle een groot geografisch gebied 
bestrijken. Door teruglopende leden-
tallen is het soms niet meer mogelijk 
om de zaken te bemensen en dan 
komt de gedachte op: laten we de 
samenwerking zoeken. Met meer 
mensen die samenwerken houden we 
het langer vol”, vertelt Van Dijk.  
Volgens hem is dat denken vanuit 
negatieve principes, vanuit het verlies. 
Het is beter om te kijken naar datgene 
wat men samen deelt, kijken naar de 
overeenkomsten in plaats van de 
verschillen en samen ontdekken hoe 
het in de toekomst anders kan. 
Ook regiovorming heeft alles te 
maken met communicatie: hoe ga je 
met elkaar in gesprek en hoe zorg je 
ervoor dat het voor alle partijen een 
goede uitkomst heeft. 

De middag wordt afgesloten met een 
vesper waarin Maarten Diepenbroek 
voorgaat en in de stilte ervaar ik de 
positieve ervaring van deze dag. We 
zijn met elkaar in gesprek geweest.

Ingeborg KriegsmanSynodevoorzitter Erik Fledderus aan het woord (foto: Ingeborg Kriegsman)
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at Hans Mudde, van huis uit vertrouwd met muziek 
en lied, ook Luther begrijpt en kent is alleen al te 
zien in het 23e lied uit zijn bundel waaruit deze 

regel als titel voor dit verhaal staat. Luther was gegrepen 
door dat vers in Psalm 102: “Ik ben slapeloos, ik gelijk op 
een eenzame vogel op het dak”, dus de wereld ver bene-
den maar de hemel niet echt dichtbij. Het is de ‘aange-
vochten’ Luther die ons minder lief is dan de grote 
‘genade prediker’, maar in deze bundel komt het ter sprake 
in een lied (23) dat ons helpt hem beter te verstaan.
  Een vogel ver nog van de morgen 

een pelikaan in de woestijn
  een steenuil in het puin verborgen  

een musje op het dak zo klein
  ben ik hier eenzaam en verlaten 

een aangevochten mensenkind
  een speelbal tussen vuur en water  

een zek’re prooi van weer en wind.
Het lied is goed te zingen op de wijs die het lied draagt.

Kerk
Dat Hans Mudde ook als voorganger een man van de kerk 
is, van eredienst en liturgie, blijkt uit het lied (104) dat 
Luther volgt in diens lied over de Werte Magd, dat de kerk 
zo dicht bij Maria brengt als hoedster van de woorden die 
haar gezegd zijn. Het is een sterk lied geworden, zo vaak 
wordt de lof van de kerk - niets menselijks is haar vreemd 
- niet gezongen, maar zij blijft in alle gebrokenheid toch 
de hoedster van het Evangelie.
  Zij is mij lief: de ware kerk. In haar ben ik  

herboren, gedoopt draag ik haar watermerk,
  haar mag ik toebehoren. Ik heb haar hoog:  

haar wakend oog/ ziet hoe ‘t mij gaat,
  treft mij het kwaad, zij keert het toch ten goede.  

Dan staat zij mij met raad terzij
 en metterdaad een moeder/ spreekt zij van vrees mij vrij.
 
Sub Contrario
Sorry voor het Latijn maar het is zo typerend voor het 
geloof om hier lied 81 te citeren: 
 Laat ons in U geloven, o God, met hoofd en hart, 
 hoe dikwijls ook de twijfel hen allebei verwart. 
Geloof tegen de feiten in, zo heet het in de 5e strofe. Dat 
is een korte, niet mis te verstane omschrijving van die 
Latijnse woorden: ondanks alles dat het tegenspreekt tóch 
‘blijven hangen’ in het Woord.
 Laat ons in U geloven/ tegen de feiten in
 met open handen leven/ van de verwondering. 

Het hangt helemaal samen met de hartlijn van wat 
bedoeld wordt met de theologie van het Kruis dat de poort 
naar het koninkrijk opent.

Pasen, paastijd, vóór en na
Ook voor deze weken is er een oogst van liederen in deze 
bundel te vinden. Het mooist vind ik lied 75 over Jezus en 
Maria in de graftuin, haar mateloze verdriet en de ont-
moeting met de ‘tweede Adam’.
Maar ook het dooplied (77) past hier met een mooie melo-
die van Jan van Rossum. Lied 10 speelt in op het Exodus-
verhaal uit de paasnacht en lied 79 bezingt het wonder-
lijke ‘pad’ door het water van de dood, gered door de vis 
van het leven van de profeet Jona.
  Jona uit de grote vis/ uit het diepe water  

reikt naar wat zijn roeping is
  mens te zijn op aarde/ niet meer op de vlucht voor God  

maar het lot geleden
 voortaan bode van het Woord/ vogel van de vrede.

Avondmaal
Voor het avondmaal staat lied 80 klaar, maar ook de 
mooie canon van Dick Troost Vrede is het woord..., die 
ook het Liedboek 2013 haalde (lied 396).

Niet overslaan
Achter in de bundel zijn bijzondere rubrieken opgenomen 
met verhalen over dichters en componisten. Ook met toe-
lichting op de - belangrijke - vertalingen van Hans Mudde 
en aantekeningen bij een aantal liederen.

Betrokkenheid
Deze bundel is opnieuw een goede en dienstbare bijdrage 
aan ons vieren. Het is ook wat Luther wilde en waarbij hij 
zijn medestanders te hulp riep en tenslotte zelf de luit 
pakte. Het gaat om een levendige, actieve betrokkenheid 
van alle gemeenteleden bij de heilsgeheimen. Wat is daar-
voor beter geschikt dan het lied?

Joop Boendermaker

Een vogel ver nog van de morgen

D

Liedteksten hebben hun eigen zeggingskracht. Gezongen geven zij stem aan  
gedachten, gebeden of gevoelens van wat mensen zelf niet onder woorden kunnen  
brengen. Ook geven zij poëtisch aan wat de dichter heeft beleefd toen hij zijn 
woorden op papier zette. Dat gebeurt ook in de bundel Op de wijze van het lied 
van Hans Mudde.

De liedbundel van Hans Mudde Op de wijze van het lied 
is een uitgave van Boekencentrum Zoetermeer (2005), 
www.boekencentrum.nl, en ook verkrijgbaar via de SLUB, 
070-3648094, slubdenhaag@hetnet.nl.
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Een avondmaalslied   
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2. Reikend naar de rijpe volle vruchten,
    die ons wachten in   ’t beloofde land,
    laten w’ ons lege handen vullen    met een gulle voorgift uit Gods hand.3. Staande in de kring van wie op reis zijn,

    eten wij het ene levensbrood,    wetend: waar wij nog in de woestijn zijn,
    overleven wij daarmee de dood.4. Reikend aan elkaar de ene beker

    vol van ’t wonder van de ware wijn,
    sluiten wij de kring, al is ’t voor even,
    wijzend naar wat ginds volmaakt zal zijn.
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Johannes 20:1-18, van Maria Magdalena   75  MATELOOS ALLEEN    
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2. Maar in dit gemis

    eenmaal aangesproken

    werd de ban gebroken

    van haar droefenis

    en toen bovendien

    nieuw genoemd bij name

    heeft zij door haar tranen

    heen de Heer gezien.
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3. Alzo oog in oog

    met de zon der zonnen

    is haar weg begonnen

    uit het dal omhoog

    om van toen af aan

    als een troost en teken

    allen aan te spreken

    die in tranen staan:

4. ‘Wacht de komst van Hem

    die uw leed verzoeten

    zal door u te groeten

    met zijn lieve stem

    en wiens aangezicht

    als de Opgestane

    u tot in uw tranen

    met zijn glans verlicht’.

                              
                              

       

      



elkkwartaal16 maart 2018

p feestelijke wijze werd in het weekend van 1 t/m 3 
december het fraaie Bätzorgel uit 1835 (het oudste 
pijporgel van Suriname) in de Maarten Lutherkerk 

in Paramaribo weer in gebruik genomen, na een restauratie 
door Peter van Rumpt van Orgelbouwbedrijf Pels & van 
Leeuwen in Rosmalen. Deze restauratie heeft een jaar geduurd 
en is onder andere bekostigd door giften uit Nederland. 

De Nederlandse orgelbouwer Bätz kreeg in januari 1831 de 
opdracht om het orgel te bouwen, een eenklaviers orgel met 
elf stemmen en aangehangen pedaal. Het zou twee jaar later 
worden afgeleverd door zijn compagnon Witte maar die 
kwam onverrichterzake weer terug naar Nederland omdat 
de kerk in september 1832 was afgebrand. Na herbouw 
van de kerk werd het orgel alsnog afgeleverd en op 3 mei 
1835 in gebruik genomen.

Overdracht en concert
Op vrijdagavond 1 december 2017 vond de overdracht aan 
de kerkenraad plaats door adviseur Rudi van Straten van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zaterdag werd 
een feestelijk concert gegeven door organist Peter den Ouden. 
Hij speelde werken van o.a. Bach, Fiocco, Hugo Distler, 
John Rutter en de Fantasie over het Lutherlied ‘Een vaste 
burcht is onze God’ van Jan Zwart. 
Cantor-organist Rafaël van Ommeren leverde een ‘Advents 
Improvisatie’ en leidde zijn kerkkoor in een drietal a capella 
bijdragen. Daarnaast verleende het ‘Profesoe Blaaskwintet’ 
medewerking aan dit concert.

Oud klankbeeld hersteld
Rudi van Straten verzorgde een presentatie waarin een 
overzicht werd gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden: 
schoonmaak en herstel van het pijpwerk; reinigen van het 
front en schoonmaken en in de was zetten van het meubel, 
registerknoppen en de omlijsting; houtwerk behandelen 
tegen ongedierte; reinigen van het interieur van het orgel; 
windlade en windvoorziening zijn grondig nagekeken en 
manuaal- en pedaalklaviatuur zijn geheel gerestaureerd en 
zo goed mogelijk rammelvrij gemaakt en ingeregeld.
Het pijpwerk is na herstel herplaatst. De Trompet, waarvan 
de koppen geoxideerd waren, is gedeeltelijk in Nederland 
behandeld in de werkplaats in Rosmalen. De koppen zijn 
intensief gereinigd van loodoxide en vervolgens behandeld 
met speciale lak. Alle onderdelen van de Trompet zijn bij 
die gelegenheid schoongemaakt. De intonatie van dit register 
is vervolgens in de werkplaats op de aangetroffen winddruk 
voorbereid. Na montage van alle onderdelen en de terug-
plaatsing van het pijpwerk is de intonatie nagelopen op de 
aangetroffen winddruk en vervolgens opnieuw ingestemd. 
De werkzaamheden aan het instrument hebben tot resultaat 
dat het als herboren klinkt. Op uiterst vakkundige wijze 
heeft de orgelbouwer samen met een lokaal restauratiebedrijf 
een voortreffelijke prestatie geleverd. Peter van Rumpt heeft 
ten slotte het oude klankbeeld weer kunnen herstellen.

Eredienst mét orgel
Gedurende de loop van dit project is ook geïnvesteerd in 
lokale kennisontwikkeling. Suriname beschikt nu over een 
onderhoudsbedrijf dat ingezet kan worden om mechanische 
problemen en storingen op te lossen.
Tijdens de eredienst op zondagmorgen vond de kerkelijke 
ingebruikneming plaats door Nancy Goede, al vele jaren 
de vaste organiste van de Maarten Lutherkerk, en haar 
collega Ann Voigt. 
Voorgangers in deze dienst waren de Surinaamse lutherse 
predikanten Marjory Slagtand, Urwin Holband en Danielle 
Dokman. De feestpreek over Psalm 92 in de vertaling van 
Luther (‘Het is een kostelijk ding de Heer te loven’) werd 
gehouden door mij.

Hans Mudde
sinds zijn emeritaat nauw betrokken bij de Evangelisch-
Lutherse Kerk van Suriname.

Bätzorgel Paramaribo gerestaureerd

O

Bätzorgel Paramaribo (foto Hans Mudde)
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De lutherse werkgroep voor kerkmuziek organiseert haar 
jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek van 28 juli tot en 
met 3 augustus in Huize Elizabeth van de zusters Francis-
canessen in Denekamp.
Voor het eerst is er dit jaar de mogelijkheid om, naast 
deelname aan de volledige week, halverwege in te stromen 
(op dinsdag 31 juli) om deel te nemen aan de repetities 
van een Kleinkoor. Dit koor bestaat uit mensen met ruime 
zangervaring in een kamerkoor die vooraf de bladmuziek 
hebben ingestudeerd, zodat op de repetities al direct aan-
dacht kan worden besteed aan de muzikale afwerking. 

Gedurende de week zijn er zowel aparte als gemeenschap-
pelijke repetities. Voor de zangers van het Kleinkoor is er 
vooraf een stemtest. Die stemtesten worden op 7, 14 of  
21 april afgenomen door de dirigenten Hans Jansen en 
Tymen Jan Bronda.

Lutherse werkweek voor Kerkmuziek
Op zondag 29 juli is een gezamenlijke viering met het grote 
Weekkoor in de kapel in Denekamp. Tijdens het slotconcert 
in de Dorpskerk van Wilp op vrijdag 3 augustus presenteren 
Weekkoor en Kleinkoor, solisten en instrumentalisten zich 
in een gezamenlijke uitvoering. Met muziek van Heinrich 
Schütz, Samuel Scheniedt, Matthias Weckman, Dietrich 
Buxtehude en Johann Sebastian Bach.
Deelname tarieven:
Groot koor (hele week)
€ 585 (1-pers.kamer); € 520 (2-pers.kamer)
Kleinkoor (v.a. 31 juli)
€ 295 (1-pers.kamer); € 260 (2-pers.kamer)
Jongeren (met weinig inkomen)
€ 260 (hele week); € 130 (v.a. 31 juli)
Meer informatie en aanmelden:
www.luthersewerkgroepkermuziek.nl  
of via: ineke3110@gmail.com 

De twaalfde editie van Koninginnezang vindt plaats van  
3 t/m 6 mei. Muziek en programma sluiten aan bij het 
thema ‘Koninklijk!’
Welkom zijn gezinnen met kinderen, volwassenen die het 
heerlijk vinden om samen te zingen en natuurlijk zijn er 
de dirigenten en de kinderleiding. Er wordt uitgegaan van 
een koor van ongeveer 45 zangers, waarbij wordt 
gestreefd naar een evenwichtige stemverdeling.
Overdag begeleidt een vast team van kinderleiding alle 
aanwezige kinderen (van 0 tot 14 jaar). Zij hebben een 
eigen programma, afgestemd op de verschillende leeftij-

Koninginnezang 2018
den. De kinderen studeren ook een  
aantal stukken in (zang en  
instrumenten) en hebben ruim  
voldoende tijd voor sport en spel.
Koninginnezang begint donderdag  
3 mei 2018 om 10.00 uur. Zondag 6 mei wordt meegewerkt 
aan de Eredienst in de Evangelisch-Lutherse kerk in Den 
Haag. Er wordt afgesloten met een concert. 
Locatie: Het Zwaluwnest in Ter Aar (Groene Hart).
Aanmelden en meer informatie via e-mail:  
koninginnezang@gmail.com

p 8 februari is onverwacht overleden Glenn Otmar Blom, als predikant 
van de evangelisch-lutherse kerk in Suriname verbonden aan de 
gemeente in Mattonshoop.

Op het overlijdensbericht stond:
‘Dan zullen zij de volken niet langer tot een prooi zijn; maar zij zullen veilig 
wonen, zonder dat iemand hen opschrikt.’ (Ezechiël 34:28)
In het verleden schreef Blom meditaties voor het Luthers dagboek.

O

In memoriam dominee 
Glenn Blom

elkkwartaal 17 maart 2018
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ijdens een catechisatie-avond 
ontdekten we samen dat Luther 
ons ook op dit punt veel te leren 

heeft. De centrale vraag is: welke 
betekenis heeft rechtvaardiging voor 
het alledaagse leven? De jongeren 
worden geraakt door de volledige 
vrijspraak van het Evangelie tegenover 
de hen opgelegde druk, van allerlei 
kanten. Tegelijk blijft de vraag staan 
hoe aan het leven als gelovige vorm 
te geven. Snel komen deze twee 
uitersten ter sprake; een leven vast-
gelegd volgens regels en wetten of 
een leven van onbegrensde vrijheid.

Stellingen
Het risico van verval in uitersten 
onderstreept het belang van onder-
zoek naar wat Luther zélf schreef op 
dit punt. Al aan het begin van de 
Reformatie wijdt hij het geschrift Von 
der Freiheit eines Christenmenschen 
(1520) aan de vraag naar de betekenis 
van rechtvaardiging door geloof alleen 
voor het leven van de gelovige. Hier 
zet hij in met twee radicale stellingen: 
‘een christen is vrij heer over alle 
dingen en is niemands onderdaan’ en 
‘een christen is een dienstbaar knecht 
van alle dingen en ieders onderdaan’. 

Met deze stellingen lijkt Luther een 
onoplosbare tegenstelling te creëren 
maar juist hierin wordt de paradox 
van het christelijk leven gevat. Dat 
leven begint in relatie met God. Luther 
stelt dat er niets is waarmee de mens 
zijn zaligheid voor God kan bereiken. 
Integendeel, juist in het horen van 
het Woord van God ontdekt de mens 
dat zijn leven en werk voor God geen 
gewicht in de schaal legt. Hieruit volgt 
deemoed; voor Luther geen nieuwe 

deugd in relatie tot God maar bittere 
en harde realiteit. Dan stelt Gods Woord 
de mens voor het Evangelie van 
Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, 
ontvangt vergeving der zonden en 
wordt om Christus’ wil vrijgesproken. 
De gelovige staat daarmee rechtvaardig 
voor God en is bevrijd van alle heil-
loze pogingen om zelf zijn zaligheid 
te verdienen. Zo geeft Luther inhoud 
aan de eerste stelling. Niets of niemand 

kan de gelovige iets opleggen in zijn 
relatie tot God, want in de rechtvaar-
diging ontvangt de gelovige volledige 
vrijspraak en vrijheid.

Oefening
Voor Luther is deze rechtvaardiging 
niet het eindstation van het geloofs-
leven. Waar de ‘innerlijke mens’ wordt 
gerechtvaardigd door geloof, blijft 
ook altijd de ‘uiterlijke mens’, dat we 
met Paulus het vlees zouden kunnen 
noemen. Deze uiterlijke mens wil niets 
liever dan de wereld dienen. Hier is 
het doen van goede werken voor Luther 
van belang. Niet om de zaligheid te 
verdienen - die is de mens in Christus 
al gegeven -, wél om het leven in 

T dienst van God te stellen. Luther spreekt 
hier over een oefening waardoor het 
hele leven in gehoorzaamheid aan 
God komt te staan. De goede werken 
gaan dan vooral over de relatie tot de 
naaste. De vrijheid die de mens ont-
vangt in rechtvaardiging impliceert 
voor Luther ook de vrijheid om de 
naaste te dienen. Zo onbaatzuchtig 
naar de naaste volgt de gelovige het 
voorbeeld van Christus. Hierin was 
het voor Luther niet snel teveel. Hij 
roept medegelovigen op tot grote 
inzet bij de opbouw van de gemeente 
van Jezus Christus. Zelfs als dit bete-
kent omwille van de zwakkeren in het 
geloof je eigen vrijheid in te perken. 
Een spannende uitdaging in de grote 
veranderingen waarin de kerk van de 
Reformatie zich bevond.

Voorzichtig
In het leven van de christen is hierbij 
steeds de volgorde van belang. Luther 
gebruikt het beeld van de boom en de 
vruchten. Zoals een boom vrij en 
ongedwongen vruchten voortbrengt, 
zo komen goede werken op in het 
leven van een gelovige. Deze nadruk 
op de ‘vanzelfsprekende’ groei van 
goede werken roept wel de vraag op 
waar gehoorzaamheid aan de geboden 
staat in het leven van de gelovige.
Wegens zijn eigen geloofscrisis, 
waarin hij de wet wilde volbrengen 
om zalig te worden, lijkt Luther voor-
zichtig om de gelovigen geboden op te 
leggen. Toch is de christelijke vrijheid 
voor hem nergens een vrijbrief en 
blijven de Tien Geboden van groot 
belang voor het christelijke leven, 
getuige ook zijn Catechismus. Juist in 
het vervullen van Gods wil voor ons 
leven ligt namelijk de werkelijke vrijheid.

Chronisch schuldgevoel
Tegelijk mag de gehoorzaamheid aan 
de geboden niets afdoen aan het radi-

Rechtvaardiging
Amsterdamse jongeren worden geraakt door vrijspraak

Wie aan de theologie van Maarten Luther denkt, denkt aan de ‘rechtvaardiging 
door geloof alleen’. Tegelijk brengt dit kernpunt van Luthers theologie nieuwe  
vragen met zich mee. Want wat betekent deze rechtvaardiging dan voor het leven 
van de gelovige? Voor Amsterdamse tieners is het een wezenlijke vraag.

Zo geeft Luther inhoud  
aan zijn eerste stelling



elkkwartaal 19 maart 2018

e kerstboom is nog maar koud het huis uit of ik begin 
me al weer op te warmen voor de paastijd. Pasen 
valt vroeg dit jaar, dus ga ik met de cantorij meteen 

aan de slag met muziek voor Goede Vrijdag. In de redactie 
van Elkkwartaal buigen we ons over het paasnummer. En 
op 21 januari is de laatste zondag na Epifanie al gevierd. 

Het wringt bij mij. Ik ben geen grote kerstvierder maar om 
nou gelijk naar Pasen over te stappen vind ik ook weer 
zowat. De tijd vliegt al zo snel.
Ga ik nu iets moraliserends schrijven over onthaasten,  
tijd nemen, aandacht geven, en al dat soort onderwerpen 
die grif aftrek vinden in een jachtige samenleving? Ik voel 
de verleiding om op de rem te trappen. Of is dat wat al te 
obligaat?

Diep in mijn hart wil ik rust in mijn hoofd, me even niet 
zo druk maken. En wil ik even geen verandering, even 
genieten van wat er is en niet weer iets nieuws. 
Toch voel ik nu wel gezonde spanning tussen de behoefte 
om de boel de boel te laten en de drang om me in te zetten 
voor wat er van me gevraagd wordt.

Is er ooit over nagedacht 
om Kerst en Pasen wel of niet 
ver van elkaar te vieren? 
Natuurlijk niet, want dat 
ligt vast. Pasen valt op 
de eerste zondag na 
de eerste volle maan 
na 21 maart. Dat is dus 
elk jaar anders en die spanning  
zo voelen heeft ook wel wat.  
Kerst kun je immers niet vieren 
zonder Pasen in het vooruitzicht. 
Het is geen zaak van doorhollen, 
maar gestaag de volgende stappen  
zetten naar de diepte van het  
mysterie dat met Kerst begon 
en in Pasen uitmondt.

Rien Sprong

D

Wartaal

René Visser studeerde theologie aan 
de VU en de PThU. Hij verdiepte 
zich in Luthers theologie en diens 
blijvend religieus, maatschappelijk 
en theologisch belang bij prof. dr. 
Sabine Hiebsch aan de VU. In 
2015 won hij de VU-Luther Award 
voor zijn scriptie over de Invocavit-
preken van Maarten Luther. De 
prijs werd ingesteld door de toen-
malige Lutheronderzoeksplaats,  
op initiatief van Sabine Hiebsch.

cale karakter van de rechtvaardiging 
door geloof alleen. Radicaal omdat de 
gelovige door rechtvaardiging in 
volkomen vrijheid wordt gesteld en 
omdat het geloofsleven zo helemaal door 
de rechtvaardiging wordt gestempeld. 

Ook in onze tijd raakt de betekenis 
van deze rechtvaardiging snel onder-
gesneeuwd. Prestatiegerichtheid speelt 
namelijk niet alleen in het leven van 
Amsterdamse jongeren maar in dat 
van ons allemaal. Een chronisch 
schuldgevoel ligt op de loer; het had 
immers altijd beter gekund. Waar dit 
schuldgevoel doorwerkt in de relatie 
tot God is er steeds minder ruimte 
voor de bevrijding van het Evangelie. 
Waar prestatiegerichtheid en schuld-
gevoel de bron van dienst aan de 
naaste worden, is er bovendien geen 
sprake meer van dienst aan God, 
maar van ijdelheid waarin we zelf 
centraal staan.

Bevrijd
Juist in deze tijd is het naar voren 
brengen van het radicale karakter 
van de rechtvaardiging dus van groot 
belang. Hoe? Door het Evangelie helder, 
krachtig en radicaal te verkondigen. 
Onze schuld moet dan niet leiden tot 
een zelfgericht schuldgevoel maar tot 
Christus. Daar gaat ons ‘ik’ met alle 
zonde, schuld en tekort aan het kruis. 
Wie zo bevrijd is kan in deze wereld 
aan de slag in dienst van het Koninkrijk.
Wat ik mis bij Luther in dit leven uit 
de rechtvaardiging is oog voor het 
werk van de Heilige Geest. Het is de 
Geest die de gelovige steeds weer 
richt op Christus; de beste afgrenzing 
tegen iedere vorm van ‘werkheiligheid’. 
Vanuit historisch perspectief is het 
ontbreken van de Geest overigens 
goed te begrijpen. Luther wilde zich 
duidelijk distantiëren van groepen die 
zich lieten leiden door innerlijk licht 
van de Geest, zonder zich nog met de 
Schrift bezig te houden.

Aan het eind van de avond halen zowel 
de catechisanten als ikzelf opgelucht 
adem. Want leven uit rechtvaardiging 
door geloof alleen, dat geeft een vrij-
heid die in het vrije Amsterdam niet 

wordt gevonden. Een vrijheid waarin 
geen veroordeling is maar rechtvaar-
diging; niet goedkoop maar door de 
prijs die Jezus heeft betaald. Een 
vrijheid waarin je niet langer slaaf 
bent van de doodlopende weg van de 
zonde, maar je leven in het spoor van 
Christus komt te staan. Enthousiast 
ga ik naar huis; het voelt als een 
voorrecht om hieruit te leven en dit 
te verkondigen.

René Visser

(Dit artikel is eerder geplaatst in De 
Waarheidsvriend van december 2017)

Ontvangen vrijheid: ook 
om de naaste te dienen
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kamermuziek, recepties en lezingen. 
Aan het eind was er orgelspel en klonk 
een mix van Sinterklaas-, advents- en 
kerstliederen.

GORINCHEM. Ook de lutheranen in 
Gorinchem willen meer met hun kerk 
naar buiten treden. Zo wordt gewerkt 
aan een duidelijke presentatie om hun 
kerk te kunnen verhuren en zal de 
website beter en meer benut worden.

WOERDEN. Op zondagmiddag voor 
Hervormingsdag trokken jongeren 
van de twee catechisatiegroepen van 
de ELG Woerden er in kleine clubjes 
op uit met de Luther Game die - naast 
Amersfoort en Zwolle - nu ook kan 
worden afgestemd op de binnenstad 
van Woerden. Na het opstarten van de 
app en de game verschenen diverse 
locaties op het scherm, en de GPS-route 
leidde de deelnemers langs verschillende 
opdrachten, zoals: Welke bekende 
lutheraan zat hier gevangen? (vraag 
bij het kasteel) De snelste groep was 
binnen een uur weer terug.

ZIERIKZEE. In ’t Zwaantje, kerkblad van 
ELG Zierikzee-Zeeland, wordt een 
Luther-miniatuur beschreven van Heleen 
van der Weel. Heleen is beiaardier en 
organiste, maar ook kalligraaf en 
miniaturist. Haar Luther-miniatuur 
staat op de cover van het Haags Bei-

HOORN. Tijdens Open Monumentendag 
was er veel te doen in het Lutherse kerkje 
van Hoorn. De koster, verkleed als 
Maarten Luther, lichtte zijn stellingen 
toe vanaf de kansel, terwijl Catharina 
von Bora in de consistoriekamer 
bezoekers verder informeerde en 
Lutherse snuisterijen verkocht. De 
bovenzaal was ingericht als ‘Luther 
Kneipe’ waar veel lekkers te verkrijgen 
was (o.a. Lutherbier en Lutherwijn), 
foto’s te zien waren en een PowerPoint 
gepresenteerd werd over de kerk.

ROTTERDAM. Op de derde zondag 
van Advent is in de lutherse kerk van 
Rotterdam, na de adventsvesper, weer 
het jaarlijkse ‘Groot-één-hapjes-buffet’ 
gehouden. Iedereen wordt daarbij 
uitgenodigd om met zijn of haar 
kookcreaties bij te dragen en kleine 
eenvoudige hapjes, die je in één keer 
op kunt eten, mee te nemen. Tijdens 
de vesper vertelden de kinderen van 
de kinderkerk het kerstverhaal en zong 
de cantorij. De kerk was schitterend 
verlicht met honderden lichtjes.

ROTTERDAM. Ook hebben de lutheranen 
in Rotterdam een AED-toestel aange-
schaft; het hangt aan de muur bij de 
zijuitgang van de kerk. De Automatische 
Externe Defibrillator (AED) is een 
draagbaar toestel dat gebruikt wordt 
voor reanimatie. Het dient een elek-
trische schok toe met als doel een 
verstoord hartritme weer op peil te 
brengen zodat het hart weer normaal 
gaat werken, waarmee het de kans 
op overleving van een hartstilstand 
vergroot. Voor een flinke groep vrij-
willigers (kerkenraads- en gemeente-
leden) werd een training georganiseerd 
over het veilig gebruik van de AED.

ZUID-NEDERLAND. In de kern Nijmegen 
werden eind november alle buren rond 
de kerk uitgenodigd om een kijkje te 
nemen in de kerk. Tegelijk gaf dit 
mensen uit de buurt gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. Er werd verteld over de 
geschiedenis van het gebouw, de 
plannen van restauratie en het voor-
nemen het gebouw graag voor veel 
meer doeleinden te willen gebruiken. 
De kerk zal in de toekomst meer een 
plek in de buurt worden voor koren, 

kriskraskort
aardboek 6 uitgegeven door Stichting 
Carillon Den Haag, dat geheel in het 
teken staat van de Reformatie. Met 
middeleeuwse precisie en geduld is 
deze miniatuur gemaakt, waarop we 
rondom een schrijvende Luther talloze 
symbolen zien, zoals een zwaan, harp, 
luit, klokken en vredesduif. Maar ook 
teksten als: Ein Feste Burg, sola gratia 
en sola fide… Zo zien we dat de 
Maarten Luther van 500 jaar geleden 
nog steeds veel te zeggen heeft voor 
ons leven.

ZWOLLE. Een unieke gebeurtenis in 
luthers Zwolle: in de doopdienst van 
januari werden twee tweelingen 
gedoopt. Het was een mooie dienst in 
een stampvolle kerk, waarbij de ene 
tweeling zich meer deed horen dan 
de andere maar twee flesjes melk 
boden, tot hilariteit van de gemeente, 
uitkomst. De doopkaarsen bleven op 
de tafel staan en konden niet letterlijk 
overhandigd worden omdat alle vier 
de ouders hun handen vol hadden…

WOERDEN. Op vrijdag 22 december 
kwam in de binnenstad van Woerden 
het kerstverhaal tot leven. Op ver-
schillende plekken in het centrum 
werd een deel van het evangelie 
nagespeeld. Elke vijf minuten vertrok 
een nieuwe groep aan de wandeling, 
van ongeveer een uur, eindigend bij 
een levende kerststal. Kinderen mochten 
een lampion meenemen; doven en 
slechthorenden konden wandelen met 
een aparte groep. Deelname was gratis. 
Het kerstwandeltheater is een initiatief 
van de protestantse kerken in Woerden 
en Pax Christi, en had dit jaar als 
titel: ‘LOVE shine a Light!’ Zo kwamen 
de wandelaars onderweg allemaal 
mensen tegen - waaronder Jozef, 
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Zwolle (foto: Chris Eekel)

Zierikzee
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Maria, herders, koningen, engelenkoor 
- die op zoek waren naar het licht én 
werd een verbinding gemaakt met het 
leven van vandaag.

GRONINGEN. De lutheranen in  
Groningen gaan een ‘Wie-is-wie boekje’ 
samenstellen van en voor de gemeente. 
Het boekje bevat foto’s en contact-
gegevens van gemeenteleden die in 
een paar zinnen iets over zichzelf 
vertellen: Wie ben ik? Wat doe ik? 
Wat trekt mij aan in de lutherse 
gemeente? Het boekje is nadrukkelijk 
voor intern gebruik. Met dit initiatief 
wil men de bekendheid van gemeente-
leden onderling vergroten, omdat 
men elkaar niet altijd tegenkomt tijdens 
reguliere gemeente-activiteiten. Er 
zijn meerdere (lutherse) gemeenten in 
Nederland waar succesvol met zo’n 
boekje gewerkt wordt.

DEN HAAG. Oktober 2017 stond in 
het teken van geluk. Iedere zondag 
werden gelijktijdig met de collecte 
ook ‘geluksmomentjes’ (memoblaadjes 
met daarop een persoonlijk geluks-
moment) opgehaald en geplakt in het 
Het Grote Geluks-boek. Dat werd een 
kleurrijk geheel van roze, gele, groene 
en oranje blaadjes. Om deze geluks-
momentjes nog eens te herlezen wordt 
elke maand een greep van die moment-
jes in de Luther Heraut geplaatst. Ter 
herinnering en om er nog nieuwe 
geluksmomentjes bij te bedenken.

LEERDAM. Een goede traditie van 
Kerk aan de Linge (protestants) is de 
Huiskamerdag tussen Kerst en oud & 
nieuw. Voor de één zijn dat dagen 
van drukte, kerkbezoek en/of familie. 
Voor de ander zijn het stille dagen, 
met juist dan het gemis van gezelschap. 
Op de Huiskamerdag ontmoetten jong 
en oud elkaar in een gezellige en 
ontspannen sfeer. Ook de Leerdamse 
lutheranen deden mee. Er was een 
middagprogramma in de Bethelkerk 
en na een gezamenlijke maaltijd was 
er ‘s avonds de Top2000-dienst. 

AMERSFOORT. In steeds meer gemeenten 
worden stichtingen opgericht voor de 
instandhouding van het kerkgebouw. 
Zo heeft u de vorige keer in KKK 
kunnen lezen over luthers Dordrecht. 

Tips of andere leuke berichten (liefst met foto of illustratie)? Stuur ze naar 
Chris Eekel, Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle of per mail: chris@eekel.nl.

In Amersfoort is nu de stichting 
‘Vrienden van de Amersfoortse Zwaan’ 
van start gegaan. Met als doelstelling 
‘het bijeenbrengen van gelden ter 
(gedeeltelijke) dekking van de kosten 
voor instandhouding van het historisch 
kerkgebouw uit de dertiende eeuw, de 
Lutherse Kerk aan de Langestraat 61 
in Amersfoort en tevens het onder-
steunen van culturele activiteiten van 
de organisatie De Amersfoortse Zwaan’. 
Meer info: VriendenvandeZwaan@
gmail.com. 

DEN HAAG. Zes tieners van de Lutherse 
kerk en de Lukaskerk deden met drie 
begeleiders mee aan Sirkelslag 2018. 

Dit jaar met een recordaantal groepen: 
687 met in totaal zo’n 7000 jongeren, 
waaronder ook uit Luthers Woerden. 
Het thema van Sirkelslag YOUNG 
2018 was ‘Onvoorwaardelijke liefde’. 
Het verhaal van Ester liep als rode 
draad door het programma en sloot aan 
bij de veertigdagentijdcampagne van 
Kerk in Actie: je inzetten voor een 
ander om diegene nieuwe hoop en 
kracht te geven. De jongeren kregen 
uitdagende opdrachten. Zo moesten 
ze angst overwinnen door het eten 
van meelwormen. De ‘schoonheids-
behandeling’ met slagroom en chips 
zorgde voor veel hilariteit, en bij  
het maken van een carnavalskraker 
kwam het echt aan op een goede 
samenwerking. 

LEIDEN. De Protestantse gemeente 
Leiden heeft een labyrint op doek 
laten maken van 9 bij 9 meter. Het 
kan op verschillende plekken worden 
uitgerold en zal in diverse Leidse 
kerken worden gebruikt bij meditatieve 
avonden of evenementen om bezoekers 
een ervaring mee te geven. Een labyrint 
is een weg die je kunt lopen en die je 
altijd naar het middelpunt brengt. In 
een doolhof kun je verdwalen, maar 
in een labyrint krijgt je inzicht! Het 
lopen van een labyrint is een vorm 
van mediteren. 

Chris Eekel
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Leiden (foto: www.unity.nu)

Den Haag
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e Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, zelfstandig 
functionerend, nauw verbonden met de Evangelisch-
Lutherse Synode, contactorgaan van Lutherse vrou-

wen in Nederland en met open oog voor de wereld om 
haar heen, is dringend op zoek naar een secretaris.

Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur, ondersteun 
je de voorzitter en ben je de verbindende schakel tussen de 
bestuursleden. Je coördineert de inkomende en uitgaande 
correspondentie en bent verantwoordelijk voor een juiste 
verslaglegging. Je organiseert de bestuursvergaderingen 
en bewaakt de actiepuntenlijst.
Taken:
- Voorbereiden bestuursvergaderingen (vier keer per jaar)
- Uitwerken notulen van deze vergaderingen
-  Mee organiseren activiteiten (Studiedag, Ontmoetingsdag, 

Najaarsdag)
- In voorkomende gevallen aanleveren kopij voor De Brief

Gevraagd:
- Een flinke dosis humor 
-  Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en 

schrift
- Werken met e-mail en goed kunnen typen
-  Zelfstandig kunnen werken binnen een warm en 

enthousiast team
De functie is op basis van vrijwilligheid en onbezoldigd. 
Gemaakte onkosten worden vergoed.
Meer informatie: www.nlvb.net

De NLVB zoekt een secretaris

D

e jaarlijkse brainstormdag van de NLVB, op 11 juli 
2018 in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat  
9 in Utrecht, gaat over het thema en de activiteiten 

voor 2019. De aanvang is om 13.00 uur met een lunch, en 

van 14.00-16.00 uur is het gesprek van het bestuur met de 
aanwezige leden.
Aanmelden (vanwege de lunch) bij: Helena Axler via 
h.v.axler@gmail.com.

Brainstormdag NLVB

D

an oktober 2017 tot  
eind januari 2018 liep de 
pilotopleiding van acht 

weken in de Lutheraanse theo-
logie. Het werd geïnitieerd als 
onderdeel van de LWF-herdenking van 500 jaar Reformatie 
in 2017, en is ontwikkeld door een internationale werkgroep 
van theologen in samenwerking met de afdeling voor 
theologie en openbare getuigen van LWF.
De cursus is bedoeld voor studenten, maar ook voor voor-
gangers en kerkmedewerkers die geïnteresseerd zijn om na 
te denken over verschillende aspecten van de Lutheraanse 
theologie. De cursus was verdeeld in modules van acht 
weken met video-lezingen, verplichte lezingen, en online- 
en videotutorials.
De videocolleges zijn nu voor iedereen toegankelijk via  
de website van de LWF: https://www.lutheranworld.org/
content/resource-online-theology-course.

Online Theologiecursus

Vit jaar wordt voor de tweede keer Kerkproeverij 
georganiseerd, gericht op het uitnodigen van mensen 
(weer) eens mee te gaan naar de kerk. In voorbereiding 

is er op 6 april in Hilversum een Inspiratiedag over het 
belang van een cultuur van uitnodigen, met tips voor de 
praktijk. De dag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk 
werkers en pastores. 
In het ochtendprogramma gaat prof. dr. Stefan Paas, 
hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de 
VU, in op de theologie van het uitnodigen. In het middag-
programma is er ruimte voor verdieping en toepassing in 
een programma van workshops. 
Locatie: KRO/NCRV-studio in Hilversum. Tijd: van 10.30 
tot 15.50 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan op kerkproeverij.nl > 
inspiratiedag.

Inspiratiedag Kerkproeverij  
op vrijdag 6 april

D

Zie ook pagina 12

Brochures Woerden
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Agenda
t/m 23 juni: Tentoonstelling Magische Miniaturen – Museum 
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

26 mei: Vijf jaar Liedboek, en verder… - Bergkerk,  
Doctor Abraham Kuyperlaan 2, Amersfoort 

26 mei: Ontmoetingsdag NLVB – lutherse gemeente Nijmegen, 
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen

11 juli: Brainstormdag NLVB, lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, 
Utrecht

29 september: Najaarsdag NLVB en OKViB, lutherse kerk,  
Nw. Oosterstraat 28, Leeuwarden

elkkwartaal 23 maart 2018

Officiële mededelingen
Veranderingen
De lutherse gemeenten in Nederland bestaan soms honderden 
jaren. Dat zijn periodes die haast niet voor te stellen zijn; 
wat een veranderingen hebben de veelal eeuwenoude 
gebouwen ‘gezien’. Geen van de huidige gemeenteleden 
heeft het overzicht over die lange periodes, maar daarmee 
moeten we de veranderingen tijdens een generatie niet 
nuanceren: het vertrek van predikanten, de komst van 
nieuwe, de verkoop van gebouwen, de samenwerking met 
andere gemeenten, en helaas soms ook het opheffen van 
een gemeente. Het zijn allemaal ingrijpende gebeurtenissen, 
hoewel ze mogelijk rimpelingen zijn in de tijd. 

Belang van toekomstvisie
Leden van de Synodale Commissie zijn de afgelopen 
maanden weer bij diverse gemeenten op bezoek geweest; 
soms was de aanleiding feestelijk, zoals de intrededienst 
van dominee Margo Jonker in Zwolle; soms is het een 
emotioneel vertrek, zoals dat van dominee Klaas Touwen 
uit Arnhem. De meeste tijd gaat zitten in het gesprek met 
gemeenten over hun toekomst, veelal uitgelokt door een 
lastige financiële situatie en/of de mogelijkheid om samen 
te werken. Een visie op de toekomst is daarbij van groot 
belang: hoe wil de gemeente een vier-plek zijn voor 
gemeenteleden en andere belangstellenden, hoe zorg je 
voor uitstraling naar de omgeving, ook door de week? 
Bedenk hoe anderen je zouden kunnen helpen, en wat je 
zelf in te brengen hebt. Het ontwikkelen van visie, een 
(beleids)plan en een planning is taai, lastig. Niet iedereen 
heeft het geduld, de tijd, of de zin. Maar naast een inzicht 

in je financiële situatie (jaarcijfers, begroting) is dit wel het 
verhaal dat nodig is om in gesprek te gaan met subsidie-
verstrekkers en andere gemeenten. De Synodale Commissie 
biedt dan ook graag haar hulp aan om met gemeenten en 
eventuele adviseurs tot een passend verhaal te komen. 

Kerkenradendag
Een aantal van deze onderwerpen kwam tijdens de kerken-
radendag op 17 februari 2018 ook ter sprake. Aan de hand 
van enkele lokale voorbeelden (Woerden, Amsterdam) en 
een korte inleiding van Alma Evenhuis spraken de deelnemers 
in verschillende kleine groepen verder over communicatie. 
Waarom (wat is je doel?);  hoe doe je dat (met welke middelen 
en vormen?); en waarmee (wat past het best bij je eigen 
situatie?). De resultaten van de gesprekken werden tijdens 
de lunch gedeeld via flipovers.
De middag ging over samenwerking, plaatselijk en regionaal. 
Na een inleiding door Dick van Dijk, actief in kerkelijk 
Nederland op het gebied van samenwerking binnen de PKN, 
werd in groepen gesproken over het waarom van samen-
werking: wat kan het doel van regionale samenwerking 
zijn, en kan het ook een middel zijn om plaatselijk een 
sterker en herkenbaar luthers geluid te laten horen? Veel 

stof tot nadenken. De kerkenradendag is 
tot nu toe jaarlijks, maar een halfjaarlijkse 
bijeenkomst is zeker het overwegen waard.

Erik Fledderus
voorzitter evangelisch-lutherse synode

Secretariaat ELG Gouda:
T. W. Helmhout-van der Boon, telefoon (0182) 34 15 86, 
e-mail: di.helmhout@planet.nl.
Wijzigingen doorgeven aan het secretariaat van de synode: 
ELS@protestantsekerk.nl

Elkkwartaal wordt verzonden aan de leden van een  
evangelisch-lutherse gemeente. 
Wanneer u Elkkwartaal niet automatisch ontvangt of gaat 
verhuizen, neem dan contact op met de kerkenraad van 
uw gemeente. Deze verzorgt de ledenadministratie en zal 
de gegevens aanpassen. 
Niet ingeschreven en toch graag Elkkwartaal ontvangen? 
Neem dan contact op met de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland, Postbus 8504, 3503 RM 
Utrecht, e-mail: abonnementen@protestantsekerk.nl, telefoon 
(030) 880 18 80.

Verzending Elkkwartaal Wijziging Luthers dagboek
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Voor uitwisseling van ontwikkelingen, ervaringen en  
suggesties rond het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en 
kerk’ organiseert de Interkerkelijke Stichting voor het 
Kerklied (ISK) een netwerkdag voor predikanten, cantores, 
organisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en 
voor iedereen die het Liedboek en zingend geloven een 
warm hart toedraagt.
 
Een interactief programma met aandacht voor:
•	psalmen	in	soorten	en	maten
•	het	gebruik	van	het	Liedboek	in	het	leven	van	alledag
•	het	begeleiden	van	liederen
•	de	ontwikkeling	van	nieuwe	liederen

Amersfoort, Bergkerk, zaterdag 26 mei 2018 van 10:30 tot 
16:00 uur. Programma en informatie over aanmelden volgen.

Vijf jaar Liedboek, en verder...

700 jaar religie in de Vrijstad. Een expositie en manifestatie 
in de vijf monumentale kerken, het Weeshuis Museum en 
de Marokkaanse moskee in de binnenstad van Culemborg.

Programma:
- Wandeling (met informatiefolder)
- Tijdslijn op de Markt (10 meter lang doek) en boekwerk
- Exposities in kerken, museum en moskee
-  Zondagmiddagconcerten (vanaf 13.00 uur) gelijktijdig 

in de vijf oude kerken in de binnenstad

Heilige huisjes is te zien tijdens de 
eerste drie weekenden in juni 2018: 
van vrijdag 1 juni 13.00 uur tot en 
met zondag 17 juni 17.00 uur  
(zondagochtenden gesloten). Er is  
een informatiepunt op de Markt 
(voor de H. Barbarakerk).
Meer informatie:  
http://www.culemborg700.nl/ 
portfolio/heilige-huisjes/.

Heilige huisjes

Het Museum Catharijneconvent organiseert met de Koninklijke 
Bibliotheek een tentoonstelling van de mooiste middeleeuwse 
miniaturen. Ze zijn vervaardigd in de zuidelijke Nederlanden 
en afkomstig uit zeventien verschillende Nederlandse collecties. 
Stap in de wonderlijke wereld van de middeleeuwse miniaturen 
vol kleur, fantastische wezens, diertjes, figuurtjes en bloemen. 
Een magisch universum afgebeeld op heel kleine schilderijtjes 
die dienden als illustratie van handgeschreven boeken. 
Ieder minuscuul figuurtje is een portret, ieder landschapje 
een kijkje in het leven van toen.
Veel middeleeuwse objecten hebben in de loop van de tijd 
hun oorspronkelijke kleuren verloren. Wandtapijten zijn 
vervaagd, kerken zijn overgekalkt en beelden van hun poly-

chromie ontdaan.  
Miniaturen zien er nog 
precies hetzelfde uit als 
toen ze gemaakt werden, 
doordat ze weinig aan  
licht zijn blootgesteld.  
De kleurrijke en tot in  
perfectie geschilderde voor-
stellingen hebben nog 
steeds de kracht de kijker  
in vervoering te brengen.
Bij de tentoonstelling is een uitgebreid activiteitenprogramma 
ontwikkeld. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl.

Magische miniaturen

Het boek ‘Luther en de vogels’ dat op 11 november 2017 verscheen  
en is geschreven voor kinderen van 6-9 jaar. (zie ook pagina 3)
 
Luther en de vogels door Ange van der Veer (tekst)  
en Trinette Verhoeven (tekeningen), Uitgeverij Mozaïek, 
ISBN 9789023952299, € 9,99.

Luther en de vogels


