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Kerkenradendag: een beetje ‘bruis’ alsjeblieft

WICAS-vrouwen in Warschau

Reformatievuur blijft branden in luthers Zuid-Limburg



Om te beginnen...
In dit nummer het laatste deel van de serie de classis
predikanten, wie zijn zij? Inmiddels staan ‘de elf’ ook fysiek 
op de agenda van de synodale vergadering. Om mee te praten 
over hun visie op de plaats van de evangelisch-lutherse 
synode (ELS) binnen de Protestantse Kerk over de beleids-
lijnen in perspectief van de lutherse gemeenten, over hoe 
de inbreng van de lutherse traditie breder kan worden,  
en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarover is het 
laatste woord gelukkig nog niet gezegd: we zullen verder 
horen van deze elf.

Dit jaar gedenken en vieren we uitgebreid ‘75 jaar  
bevrijding’; het kan niemand ontgaan. Ook is het op  
9 april de 75e gedenkdag van de dood van Dietrich  
Bonhoeffer, de dominee van het verzet. 
Wie ben ik? De een of de ander? Ben ik nu de een en  
morgen de ander? Ben ik beiden tegelijk? Huichel ik  
voor de mensen en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende 

Inhoud

zwakkeling? Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger; 
wanordelijk vluchtend in de verloren slag? Wie ben ik?  
Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook 
ben, Gij kent mij; ik ben van U, mijn God.* 
De cursus ‘Leren van Luther’, geïnspireerd op leven en werk 
van de theoloog Bonhoeffer, werd op 29 februari succesvol 
afgesloten. In de Utrechtse Nicolaïkerk kwamen deelnemers 
uit het hele land bijeen voor de film ‘Die letzte Stufe’ 
waaruit vitaliteit en inspiratie sprak en die de geesten 
beroerde zoals bleek uit de levendige discussie die hierop 
volgde, eindigend met een innige Vesper. 

Zalig Pasen.

Alma Evenhuis  
en Ingeborg Kriegsman

* Uit Bonhoeffers gedicht: Wie ben ik
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Meditatie

Veertigdagentijd? Wie vanaf Aswoensdag tot Pasen rekent, 
houdt dagen over. De zondagen tellen namelijk niet mee. 
Want de zondag (Dominica) is ‘de dag van de Heer’, en hoe zou 
je vasten als de bruidegom in ons midden is! (Marcus 2,19) 
De Veertigdagentijd beperkt zich tot de gewone, noeste 
werkdagen van de week. Maar wie tot veertig tellen wil, 
moet wel bij één beginnen: Aswoensdag, een dag die in 
protestantse kring slechts aarzelend wordt gevierd. Soms 
wel in oecumenisch verband. Toch staat de hele liturgie van 
Aswoensdag gewoon in het Dienstboek van de Protestantse 
Kerk in Nederland, met een toelichting (pag. 911):

Met deze boeteviering is de oplegging van as verbonden. 
De palmtakken waarmee de gemeente in het voorgaande 
jaar de Heer op Palmzondag verwelkomde, worden tot as 
verbrand: ‘… het vuur van bloed en ziel brandde tot as’ 
(Zingend Geloven 1&2/9). Deze as wordt op de hoofden 
van de gemeenteleden gestrooid of hun voorhoofd wordt 
met een askruis getekend met de woorden: ‘Bekeert u en 
gelooft het evangelie’ of ‘Gedenk, mens dat gij stof zijt en 
tot stof zult wederkeren’.

Ondertussen vallen de kerkelijke verschillen op. Bijvoorbeeld: 
‘Zegen ons als wij worden getekend met deze as’ (zo het 
Dienstboek) of ‘Zegen deze as waarmee wij ons zullen 
tekenen’ (zo het OudKatholiek Kerkboek).
Sinds 1988 kennen lutheranen een speciaal voor Aswoensdag 
aangewezen lied: ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is der 
mensen leven!’ (lied 797)

Je kunt Aswoensdag alleen vieren als op Palmzondag het jaar 
daarvoor de buxustakjes zijn gezegend die de gemeenteleden 

Van Aswoensdag naar Pasen
mee naar huis nemen om te bewaren (achter een crucifix, 
bij een foto, in een boek) om ze in de voorvasten terug te 
brengen naar de kerk. Daar staat een rieten mand klaar, 
waarin die vergeelde en verdroogde takjes worden verzameld. 
Aan het begin van de viering van Aswoensdag liggen de 
takjes in een grote vuurketel klaar om verbrand te worden 
op het pleintje voor de kerk. De vlammen schieten hoog op.

Bidden wij dat deze dorre takjes 
niet tegen ons getuigen,
maar dat ze verbranden 
ten teken van Gods gericht over ons leven.
Wat ervan overblijft is as, 
zoals geschreven staat van de mens: 
stof tot stof en as tot as. 
Dat geldt niet alleen onze lichamelijkheid 
maar ook al onze aspiraties, ons streven, 
onze pretenties, eerzucht, ambities:
stof tot stof, as tot as.
Moge het askruis – op het lijf geschreven – 
ons sterken in het besef 
dat wij sterfelijke mensen zijn, 
van voorbijgaande aard.
Maar de goedheid en trouw van de Heer 
zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Later in de viering, als de takjes niet meer gloeien, wordt 
met water de as gereedgemaakt voor het aanbrengen van de 
askruisjes.

Zegen ✠ deze as,
waarmee wij het teken van het kruis ontvangen
in het besef dat wij stof zijn
en tot stof zullen wederkeren.
Schenk ons de genade onszelf te kennen
en berouw te hebben 
over onze tekortschietingen en misslagen.
Sterk in ons de liefde tot u
en tot al wat gij geschapen hebt,
opdat wij hem volgen
die zichzelf voor ons gegeven heeft,
en verrijzen tot een nieuw en eeuwig leven 
met hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met u in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

De tijd dat je met dat askruisje een goede beurt maakte, is 
allang voorbij. Het is een uiterlijkheid waarmee je buiten de 
kerkmuren eigenlijk niet goed voor de dag komt. Juist dat is 
een reden om het kruisje niet meteen weg te poetsen.

Klaas Touwen
predikant Protestantse Gemeente Deil en Enspijk(foto: Ingeborg Kriegsman)

maart 2020
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Julia van Rijn is classispredikant van de regio Zuid-
Holland-Noord, goed voor 4 evangelisch-lutherse gemeenten,  
20 gereformeerde kerken, 35 hervormde en 45 protestantse  
gemeenten. Veel van deze gemeenten hebben wijkgemeenten. 
En dan zijn er ook nog 10 pioniersplekken waar nieuwe 
vormen van kerk-zijn worden beoefend. De diversiteit is  
enorm: kleine en grote, van orthodox tot vrijzinnig, bloeiende 
gemeenten en die zich voorbereiden op samenwerking of 
samengaan met andere gemeenten. Julia van Rijn vindt 
het heel boeiend om voor korte of langere tijd te mogen 
delen in wat al deze gemeenten bezighoudt.

Zij wordt bij haar bezoeken overal hartelijk ontvangen.  
“Het is een van de belangrijkste taken van de classispredikant, 
en hoewel het belangrijk is informatie uit te wisselen over  
het wel en wee van de gemeente gaat het mij vooral om 
de ontmoeting en het geloofsgesprek. Ik ben dikwijls onder  
de indruk van de openheid van kerkenraadsleden. Rond het 
bezoek aan de kerkenraad ontmoet ik de predikant(en) en 
kerkelijk werker(s). Ook bezoek ik de werkgemeenschappen 
van predikanten. Hiernaast word ik ook uitgenodigd om 
mee te denken over beleidsplannen en toekomstscenario’s, 
voor feedback en inspiratie. Ik sta op grotere afstand van 
de gemeente, al mag ik soms een woord spreken op een  
gemeenteavond. Ook ga ik regelmatig voor in kerkdiensten.” 

Het nieuwe classicale verband ervaart zij nog steeds 
als werk onder constructie. “De classis is bezig in haar 
rol te groeien. We willen echt inhoudelijk nadenken 
over het beleid dat volgens de kerkorde aan de classis is 
toevertrouwd. Omdat niet meer alle gemeenten tegelijk 
vertegenwoordigd zijn, wordt de afstand tot de classis en 
tot de landelijke kerk wel als groter ervaren. Dat is voor de 
komende tijd een punt van aandacht. Ook de ringen, in de 

nieuwe constructie van belang voor ontmoeting 
van gemeenten, kunnen nog in hun rol groeien.” 

“Het ‘geestelijk leiderschap’ dat van ons wordt verwacht, 
kan gestalte krijgen in alle facetten van ons ambtswerk. 
Ik leg daarbij drie accenten: ik wil een stroombed zijn van 
Gods genade, zeker wanneer kerkenraden en predikanten 
het moeilijk hebben. Ik wil de kerkenraad op het spoor 
zetten van de vraag wat zijn roeping is, én helpen om in 
geloof de volgende stap te zetten. Gelukkig ben ik daarbij 
ingebed en gesteund door het breed moderamen en kan 
ik samen werken met de voorzitter van het college voor 
de visitatie. In al die situaties word ik geraakt door de 
toewijding van ambtsdragers aan de Heer van de kerk en 
aan zijn gemeente. Dat is voor mij de bron van inspiratie 
waaruit ik put voor dit werk.” 

Anderhalf jaar na haar aantreden kan ze zeggen dat  
de functie haar bracht wat ze hoopte: “Mooie ontmoetingen 
met kerkenraden en collega’s, en wederzijdse inspiratie  
om in de classis te getuigen van de hoop die in ons is.  
Ik zou gemeenten wat meer willen uitdagen niet alleen  
na te denken over de toekomst van de kerk, maar vooral 
over de toekomst van het geloof: laat de schat die we 
hebben in het evangelie niet verdampen! In die rol kan  
ik zelf nog groeien.” 

Wat betreft de lutherse taak “Tot de kroonjuwelen 
van de lutherse traditie behoort de zorgvuldige 
vormgeving van de eredienst en de aandacht voor 
hoogwaardige kerkmuziek. In een kerk waar lustig 
geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen hoop ik  
dat de ELS helpt om de kwaliteit van de eredienst te 
koesteren en te bewaren.”

De classispredikanten: wie zijn zij?
Het aantal kerkelijke regio’s, de classes, ging van 74 naar 11. Sindsdien gingen elf 
verse classispredikanten volop aan de slag in hun respectievelijke regio’s. In elkkwartaal 
geven ‘de elf’ een indruk van hun ervaringen. Deze vierdelige serie wordt nu afgesloten 
met de predikanten Julia van Rijn, Jaap van Beelen en Wim Beekman.

Julia van Rijn Jaap van Beelen Wim Beekman
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Jaap van Beelen is classispredikant van de Classis Gelderland 
Zuid & Oost (Rivierengebied, Achterhoek en Liemers, en de  
Nederlandse Kerk in Duitsland). Er zijn ruim 140 gemeenten: 
4 evangelisch-lutherse gemeenten, 6 gereformeerde kerken,  
45 hervormde en 86 protestantse gemeenten. Qua theologische 
ligging is de volle breedte aanwezig.

Zijn ontvangst in deze nieuwe functie is over het algemeen 
positief. “Soms moet ik uitleggen wat een classispredikant 
juist niet is. De contacten zijn er vooral met de ambtsdragers 
en kerkelijk werkers. Als classispredikanten komen we  
regelmatig samen voor onderlinge uitwisseling en inspiratie. 
Ik waardeer ook zeer de goede contacten met Andreas Wöhle.”

In de herziene regionale indeling ziet hij duidelijk 
positieve kanten: “Samenbrengen en opbouw van kennis, 
efficiëntere contacten met de colleges voor visitatie en 
behandeling van beheerszaken, en een sterkere relatie 
tussen classicale vergadering en generale synode.” 
Nadelen noemt hij ook:
1.  De werkdruk van met name het scribaat, ondanks de 

verlichting in regelgeving; er zijn immers zo veel meer 
gemeenten per classis.

2.  De toegenomen afstand tussen kerkenraden en classicale 
vergadering. Door die grotere afstand is het gevoel van 

verantwoordelijkheid voor het bovenplaatselijke 
werk afgenomen. Ontmoetingen van 
gemeenten in ringverband worden door 
velen als te vrijblijvend en daarom overbodig 
ervaren. Dit is een risicofactor voor de eenheid 
en samenhang van de kerk. 

Geestelijk leiderschap is allereerst Christus volgen en 
Hem voor ogen houden. “Het begrip krijgt invulling in de  
gesprekken met predikanten, kerkelijk werkers en kerken-
raden als we het hebben over bron, doel en opdracht 
van de christelijke gemeente en haar ambtsdragers. 
Mooie momenten heb ik ervaren wanneer men in deze 
gesprekken ondanks krimp en zorgen, blijk geeft van 
geloof en verlangen naar diepgang. Geestelijk leiderschap 
vraagt nabijheid in deze ontmoetingen. Maar ook wel 
voldoende afstand bij spanningen om als bovenpartijdige 
wegen te wijzen om tot oplossingen te komen.”

Wat betreft de lutherse taak zou hij meer invloed 
wensen in onze classis en landelijk. “Er is voldoende 
aanbod, ook in deze classis, om de lutherse traditie 
levendig te houden, maar er is nog te weinig vraag van 
andere gemeenten om haar dienstbaar te maken in de 
breedte van de kerk.”

Wim Beekman is classispredikant van de regio Fryslân, 
goed voor zo’n 230 gemeenten; daarin werken ongeveer 
200 predikanten en kerkelijk werkers. In zijn classis is één 
lutherse gemeente, gevestigd in Leeuwarden. De Friese 
gemeenten zijn voor het merendeel doorsnee protestant, er zijn 
enkele gemeenten met een Gereformeerde Bond-signatuur. 

Zijn ervaringen met collega’s en kerkenraden zijn 
positief. “Ik ben in alle gemeenten welkom en word overal 
hartelijk en gastvrij ontvangen. Collegavoorgangers 
stellen een gesprek met de classisdominee zeker op prijs. 
De gesprekken, ook met de kerkenraden, zijn een welkome 
gelegenheid om van gedachten te wisselen over het wel en 
wee van de gemeente en over de lusten en de lasten van 
de dominee en kerkelijk werker in haar of zijn gemeente.” 

Over de herziene regionale indeling: “Hoewel de classis  
door de nieuwe indeling een aanzienlijk groter gebied kreeg  
en ook meer op afstand is gekomen, brengt de classisdominee 
in persoon de classis weer dichterbij. Zo is deze als gezicht  
van de classis voor vrijwel ieder een waardevolle aanvulling 
op de regionale kerkelijke organisatie. Ik heb het gevoel 
dat men vertrouwen heeft in mijn functie en in de manier 
waarop ik deze als persoon invul.” 

Geestelijk leiderschap geeft naar zijn idee diepgang aan 
het werk. “Ik merk dat mijn bezoeken iets toevoegen aan 
het dagelijks leven en werken van de Friese kerkenraden 
en voorgangers. Men hoopt dat ik een luisterend oor heb  

en ook dat ik kan helpen een richting te 
zoeken, met name in de zorgen die gemeenten 
soms vervullen: het verdampen van de jongere  
generatie en de werving van nieuwe ambts-
dragers. Ik heb goede hoop dat mijn inbreng als 
geestelijke leiding ervaren wordt en de gemeenten 
wat verder brengt op de weg die zij zelf kiezen te gaan. 
Ik krijg van ieder op landelijk, regionaal en plaatselijk 
gebied de ondersteuning die ik nodig heb, en voel mij 
gedragen door de kerk als geheel.”

Voor de classis en haar gemeenten sprak hij na zijn  
aantreden (september 2018) als doel uit vertrouwen te 
winnen en een band te scheppen. “Ik hoop de Friese gemeenten 
te helpen de godslamp in hun dorp en stadswijk brandend 
te houden. Dat is mijn drijfveer gebleven, dit is waar ik  
mij dagelijks voor inzet en waarop alle protestantse Friezen 
mij mogen blijven aanspreken.” 

Wat betreft de lutherse taak “Die ene lutherse gemeente 
die onze classis kent, is als het kleine dorpje van de Galliërs  
die langs de randen van hun kunnen moedig standhouden. 
Ik hoop van harte dat zij dit zullen blijven doen, want 
zij vormen een welkome aanvulling op de tradities van 
gereformeerd en hervormd die van hen leren kunnen hoe 
je, ook in een krimpende minderheidspositie, volwaardig 
gemeente van de lieve Heer kunt zijn en kunt blijven.”

Alma Evenhuis
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ie zou, net als ik, geïnteresseerd zijn in de manier 
waarop Bonhoeffer woorden gaf aan de radicale 
keuzes van Luther? Er was geen voorstelrondje, maar 

onderlinge verschillen vielen op: kenners met corrigerende 
opmerkingen, leken met vragen ter verduidelijking, en toe-
hoorders die aandachtig het gebodene opzogen als een spons. 

Nachfolge 
Op de eerste avond kregen we de reader en las dominee 
Klaas Touwen voor. We werden zo gedwongen ingespannen te 
luisteren. Uit Nachfolge lazen we over kostbare en goedkope 
genade. In Luthers tijd was Europa gekerstend; de genade was 
gemeengoed en makkelijk verkrijgbaar. De kerk ontleende 
aan het monnikenleven rechtvaardiging voor haar gedrag. 
Luther stelde: navolging van Christus is niet de verdienste-
lijke prestatie van een enkeling, maar een gebod aan allen. 
Met, tot mijn vreugde, de toevoeging: Jezus vraagt niets van 
ons zonder ons de kracht te geven het ook te doen. Bonhoeffer 
noemt genade ‘een gave waarom moet worden gebeden, 
kostbaar omdat het God het leven van zijn Zoon gekost heeft’.
We sloten af met a capella ‘gemeentezang’.

Gemeinsames Leben
Een woordspin over ‘wat is gemeente voor jou?’ hielp ons, 
samen met dominee Willy Metzer, gericht te lezen in twee 
teksten van Luther. In de vroegste tekst lazen we: de chris-
telijke gemeente in bezit van het evangelie (door Luther in 
het Duits vertaald en zo dus voor velen bereikbaar) heeft 
het recht en de macht alle leer te beoordelen, want ‘mijn 

schapen kennen mijn stem’. In een latere tekst is Luther 
voorzichtiger. Luther leefde ten tijde van de Boerenopstand 
en Bonhoeffer in de tijd van het opkomend nationaal 
socialisme. Opmerkelijk in zijn Gemeinsames Leben vond 
ik: de lichamelijke tegenwoordigheid van de andere christen 
is een bron van onvergelijkbare vreugde en kracht. Want 
de christen heeft de andere christen nodig die hem Gods 
Woord toezegt.

Niet van de wereld, wel in de wereld?
De derde avond, onder leiding van dr. Theo van Willigenburg 
en dominee Pieter Oussoren, had als thema de verhouding 
tussen christelijk leven en seculier leven. We begonnen 
zingend:
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

uit ‘Kyrie en Gloria’, van Dietrich Bonhoeffer
(melodie Psalm 101)

Leren van Luther in Culemborg

W

De cursus ‘Leren van Luther’ trekt al jaren veel enthousiaste lutherse en andere 
deelnemers. De inmiddels zesde editie, geïnspireerd op leven en werk van Dietrich 
Bonhoeffer, deed dit jaar ook Culemborg aan. Ruim 40 cursisten uit Tiel, Leerdam 
kwamen erop af. Een van hen, Willem van Eijk, geeft zijn impressie.

Eerste spreker Klaas Touwen (foto: Alma Evenhuis)
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In ‘Over de wereldse overheid, in hoeverre we aan haar 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn’ kwamen we een heel 
nuchtere Luther tegen: niet van de wereld, wel in de wereld. 
Als heel de wereld bestond uit oprechte christenen, dan 
hoefde er geen vorst, zwaardmacht of rechtspraak te zijn. 
Maar de meerderheid van de mensen is onchristelijk. Als 
je in zo’n wereld zwaard en recht niet nodig hebt om je 
vijand te straffen, dan heeft de zieke naaste dat wel nodig.
Bonhoeffers teksten werden samengevat met: van de wereld 
en niet van de wereld. Een wereld waarin de Bekennende 
Kirche stond tegenover de Deutsche Christen met hun 
Entjudung Institut. Een wereld waarin door resultaten van de 
wetenschap veel vragen ‘ohne Gott’ goed beantwoord zijn. 

Godsdienst is geen systeem
In de laatste bijeenkomst schetste prof. dr. Markus Matthias 
hoe Bonhoeffer zo’n authentiek theoloog werd. ‘Niet alles 

wat in de Bijbel staat is waar’ en ‘De mens beschouwt de 
wereld met z’n verstand’ leidt tot ‘Er is geen openbaring, 
en godsdienst is een verzinsel van de mens om tot een 
zinvol leven te komen’. Afschaffen dus, zeiden sommige 
filosofen. Bonhoeffer kiest, in de geest van Luther, voor 
een andere weg. Hij zegt: Het gaat mis als ik de Bijbel lees 
met de houding van ‘wat kan ik ermee?’ Godsdienst is 
geen systeem, maar de ontmoeting met God in zijn Woord. 

Wat mij betreft: een mooie, goed verzorgde cursus die aan 
m’n verwachtingen voldeed.

Willem van Eijk,
ELG Leerdam

Vanuit Tiel hebben we deze vier avonden in Culemborg gevolgd, grotendeels aangetrokken door de ondertitel: Bonhoeffer 
als inspiratiebron. We hoopten handvatten te krijgen voor de twee oecumenische Bonhoeffergespreksavonden die we in 
Tiel gaan houden. De introductiefolder was professioneel verzorgd en uitnodigend. De reader daarentegen nodigde niet 
erg uit tot lezen; heel veel lange teksten. Naar ons idee waren deze teksten vooral gericht op theologisch geschoolde 
deelnemers. De inleiders waren zonder uitzondering uiterst bekwame en geleerde Lutherkenners. 
De eerste avond kwam moeilijk uit de verf omdat de reader pas aan het begin van die avond werd uitgereikt. De deel
nemers hadden zich daarom niet kunnen voorbereiden. Dat laatste was zeker nodig geweest om samen op het spoor te 
komen van wat Bonhoeffer bedoelt met ‘goedkope en kostbare genade’. 
De tweede avond beloofde dat we stil zouden staan bij Bonhoeffers beeld van Christus en van de kerk. Ter inleiding 
lazen we een vrij taaie Luthertekst. Gepresenteerd met sheets werd dat een heldere uiteenzetting. Te weinig kwam  
Bonhoeffers beeld van Christus en de kerk aan bod, waardoor de actualiteit van Bonhoeffer onderbelicht bleef. 
De derde avond was met twee inleiders. De inleiders toonden ons navrante voorbeelden hoe in Bonhoeffers tijd de  
overheid/theologen zelfs de Bijbel veranderden om de joodse wortels te verdoezelen. Ook op deze avond was de tijd te 
kort om diepgaand in te gaan op de specifieke betekenis van Bonhoeffer.
Datzelfde kunnen we zeggen over de vierde avond. Het was een boeiend hoorcollege waarin Bonhoeffer werd geplaatst 
in zijn tijd, en waarom en hoe hij de idealistische theologie van de 19e eeuw achter zich liet. 

Samenvattend: er zijn ons veel waardevolle parels aangereikt. De tijd ontbrak echter om er een ketting van te rijgen.

Lammie Stel en Aad van Dijk, Tiel

Vier avonden ‘Leren van Luther; Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron’.

Enkele deelnemers 'Leren van Luther' (foto: Alma Evenhuis)
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ns brood was als een Joodse 
challe, een met drie strengen 
gevlochten brood voor de  

sabbat. Op onze tafel lagen er twee. 
Want op de rustdag hoef je niet te 
koken en bakken. Bij deze avond-
maalsviering werd voor ieder een stukje 
afgebroken, voor groot én klein. En 
als je vrouw thuis was gebleven, kon 
je ook voor haar een stukje meekrijgen. 
Na de dienst waren er altijd kinderen 
die graag de overgebleven stukjes 
kregen. Ja, dat vond ik goed. ‘Maar’, 
zei ik, ‘het is bijzonder brood, uit-
deelbrood. Geef dus eerst vijf stukjes 
aan andere mensen. Dan is de rest 
voor jou.’ Kinderen als uitdelers van 
avondmaalsbrood!

Verzadigd met het goede
Als kinderen tijdens de dienst het brood 
delen, dan moet je wat bukken om dat 
te ontvangen. En het kind zegt op een 
blijde toon: ‘Dit brood geeft je leven.’ 
Mooi om zo het Leven van de nieuwe 
morgen met Christus te vieren. Doen 
we dat niet elke zondag?
In de Bijbel van het Oude en Nieuwe 

Testament staan tal van verhalen 
waar brood wordt gedeeld, zodat 
mensen kunnen leven. Iedereen wordt 
verzadigd van dat goede. 
Jezus deelt vaak het brood met mensen. 
Of mensen met hem. Opdat de honger 
gestild wordt. Maar samen eten betekent 
ook de vreugde en de rust om met 
elkaar te genieten van dat samenzijn. 
Die maaltijden roepen dankbaarheid op 
voor het leven. 
Wat mij steeds weer treft: Jezus stuurt 
bij de grote spijzigingen niemand naar 
huis. Hij deelt het brood. In Israël, 
buiten Israël. Brood voor de wereld. 
En ieder wordt verzadigd. Nee, er is 
geen selectie. Hebben ze vertrouwen 
in Jezus? Zijn ze wel gelovig? Recht-
vaardig? ‘Neemt en eet’ geldt voor 
iedereen. Daarom schuift Jezus ook 
aan bij een tollenaar als Zacheüs. Die 
wordt niet alleen gevoed door het 
brood maar ook door een radicaal 
nieuwe visie op het leven.

En toch ...
Ook de maaltijd die Jezus met zijn 
discipelen viert is vol genade. Voor-

Het gezin met kinderen was hier komen wonen. De kerkelijke herkomst van de  
ouders was verschillend, maar ze konden het samen goed vinden in hun geloof. 
En in de lutherse kerk. En de kinderen mochten meedoen in die kerk. Ja, ook als er 
avondmaal was.

Ja, laten we het heil samen vieren

O bode van wat zal komen. 
Het is immers de Joodse paasmaaltijd. 
Want de uittocht uit het dodelijke 
slavenhuis Egypte begint met een 
maaltijd. Jas en schoenen al aan, klaar 
voor vertrek. Een bevrijdingsmaal. 
Maar daarna: de hoop valt weg, de 
vreugde is dood. Want dezelfde dag 
is het water van de Schelfzee onover-
brugbaar en al het geloof in het nieuwe 
leven verdrinkt erin. ‘Waren er soms 
geen graven in Egypte?’ schreeuwt 
het volk wanhopig.
De beloftevolle Pesachmaaltijd van 
Jezus en de discipelen in Jeruzalem 
lijkt een galgenmaal te worden. 
Christus wordt gevangengenomen. 
Petrus ‘kent’ hem niet meer, Jezus 
sterft de kruisdood. Er valt een grote 
stilte. In alle dodelijke heftigheid van 
die dag vergeet je de messiaanse 
belofte. Het is, onder het vele geweld, 
zo moeilijk te blijven geloven dat 
achter de duisternis van de dood nog 
licht en bevrijding zou kunnen schijnen. 
En toch: Israël wordt bevrijd. En toch: 
Jezus Christus wordt opgewekt uit de 
dood. Dan viert Hij het leven en deelt 
andermaal het levensbrood, met twee 
inwoners van Emmaüs. Het wordt ook 
voor hen het begin van een nieuw 
leven. Jezus met het levende brood en 
sprankelende wijn. Jezus ís dat leven 
van vrede. Het tintelt van vreugde.

De maaltijd is juist een feest
Voor wie zou dat nieuwe leven niet 
zijn? Wie zou niet mogen meegaan 
naar die tafel waarheen de Christus 
ons voorgaat om het leven te vieren? 
Opgaan naar het feest van maaltijd! 
Niet alleen met hart en ziel, maar met 
lijf en leden. Naar een samenleven in 
vrede en gerechtigheid en vreugde.
Maar, denk ik soms, wij zijn een 
dwalende kerk geworden. Bent u wel 
gedoopt om brood te ontvangen? 
Heeft u wel een geordineerde predikant 
om te delen? De heiligheid van de 
maaltijd is een ernstige zaak. En u, 



aar mensen elkaar ontmoeten en samen een weg 
zoeken in geloofs- en levensvragen, daar is sprake 
van pastoraat. Pastoraat hoort zonder meer bij de 

basisprincipes van de kerk. Maar de vraag hoe dat in de 
gemeente te organiseren klinkt steeds luider. Om anderen 
nabij te kunnen zijn blijven basisvaardigheden, zoals écht 
naar de ander luisteren, van belang. Tegelijk is er veel in 
beweging in het pastoraat: er zijn nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe plekken en nieuwe doelgroepen. De Landelijke 
Pastorale Dag heeft aandacht voor vertrouwde én voor 
nieuwe vormen van pastoraat, met aanbod voor mensen die 
daarin nieuw zijn; voor degenen met ervaring, voor wie 
nieuwe wegen willen inslaan én voor wie diepgang zoeken.

Sprekers
In het ochtendprogramma verzorgen de predikanten Paul 
Visser en Rob Visser, onder meer bekend door hun interviews 
in het magazine Petrus, allebei een inleiding vanuit hun 

eigen context. Zo gaan ze in op hoe ze zelf veranderd  
zijn in hun (pastorale) praktijk, welke oude vormen van 
pastoraat ze willen bewaren, welke nieuwe vormen goed 
werken en welke rol- en functieveranderingen zij zien 
voor ouderlingen en bezoekmedewerkers. Vervolgens zijn 
er workshops voor achtergrondinformatie, verdieping en 
praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe  
te passen. 

Praktisch 
Meer informatie over de (keuze voor) workshops en  
aanmelding op protestantsekerk.nl/pastoraledag.
Kosten: € 30,00 (inclusief lunch en koffie/thee)
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, 
6717 JS Ede

De Landelijke Pastorale Dag is een samenwerking tussen 
de Protestantse Kerk en het Ouderlingenblad. 

W

18 april: Landelijke Pastorale Dag
Voor iedereen met een rol in het pastoraat - ouderlingen, pastoraal- en bezoek-
medewerkers, predikanten en kerkelijk werkers - is er op 18 april de Landelijke 
Pastorale Dag in Ede. Deze negende editie heeft als thema ‘Bewaren en bewegen, 
over houvast en verandering’. Sprekers zijn de predikanten Paul Visser en Rob Visser.
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met uw preekconsent, mag misschien 
het woord verkondigen maar het 
levensbrood uit de hemel niet delen.

Delen als heilige opdracht
Zouden we de maaltijd niet veel vrolijker 
en uitbundiger kunnen - moeten - vieren? 
Het brood en de wijn delen, Delen, 
DELEN is een heilige opdracht. Alleen 
zó verkondig je Christus, de Opgestane. 
Je doet het met woorden én met je 
handen, met brood en wijn, voedsel 
voor ziel én lichaam. Niet af en toe of 
vier keer per jaar, nee: elke week moeten 
brood en wijn de tastbare concretisering 
zijn van het verkondigde en bezongen 
woord. O, je zult vast niet waardig zijn. 
En als je geen kwaad hebt gedaan zou 
je weleens nagelaten kunnen hebben 
het goede te doen. Maar Christus trekt 
op met hoeren en tollenaars, met 
zondaars, gebeukten en gebukten, en 
brengt hen thuis. Nieuwe mensen. 
Zou Hij jou dan niet doen opstaan en 
thuis brengen? Zou jij dan niet, net 

als die mannen uit Emmaüs na de 
maaltijd met de Heer, dolblij zijn en 
vol goede moed optrekken naar het 
nieuwe Jeruzalem? Zou jij dan niet 
als Zacheüs je handen openen om je 
gaven uit te delen? Zou jij je dan nog 
zorgen maken over je eigen heil? 
Je kunt je voluit richten tot al die 

Jezus komt incognito terug op aarde. Hij wil een groot gebouw binnen. 
Bovenop staat zo'n kruis. Gruwelijk, weet Jezus. Hij ziet een dichte deur, 
maar die kan open; vol verwachting gaat Hij naar binnen. Hij komt in een 
ruimte. Mensen zingen eerbiedig en delen stukjes brood aan elkaar uit; de 
wijn lijkt amper vreugdedrank. Er heerst een plechtige stemming; het is er 
tamelijk duister. En vooral stil.
Jezus keert om, haalt buiten opgelucht adem en gaat op een bankje in de 
zon zitten. Daar zit al een man. Die ziet er een beetje verfomfaaid uit maar 
knikt hem vriendelijk toe: ‘Lekker
weertje, hè?’ Jezus haalt een pakje brood uit z'n zak en zegt: ‘Ook een broodje?’ 
‘Ja’ zegt de man, ‘jij van mij een slokje wijn?’ 
Zo genieten ze in de zon van het brood en de wijn én van hun samenzijn.

naar Herman van Veen

gebeukten en gebukten opdat ook zij 
opstaan en leven. Wij kunnen zorgen 
voor veel levensbrood in deze wereld. En 
wij kunnen veel vreugdewijn schenken, 
aan iedereen. Dan kan elk mens samen 
met jou genieten van het leven.

Wim van Beek



a het welkom door Mascha de Haan, plaatsvervangend 
voorzitter van de kerkenraad, leidde de president 
van de lutherse synode, Andreas Wöhle, de dag in 

met een korte opening. Er volgde een uitleg van het pro-
gramma door Erik Fledderus, voorzitter en vicepresident 
van de lutherse synode, waarna Mascha opnieuw haar 
plek voor de aanwezigen innam om te vertellen over haar 
inspirerende reis naar Ethiopië als Nederlands gedelegeerde 
voor de conferentie van de Lutherse Wereldfederatie.

Meepraten over ‘luthers zijn’ in deze tijd
Met tachtig geselecteerde lutheranen uit zeven internationale 
regio’s heeft zij daar aan de onderzoeksopdracht van de LWF 
naar lutherse identiteit(en) in de wereldwijde context van de 
77 miljoen lutheranen gewerkt onder het motto ‘We believe 
in the Holy Spirit’. Met verve vertelde Mascha over de ont-
roerende hartelijkheid, de dynamiek en de vanzelfsprekend-
heid van het geloof en de geloofsbeleving in Ethiopië. 
Gedurende haar verblijf viel het haar op hoe deze uitings-
vormen verschillen van de Nederlandse cultuur en de 
gewoonten in de kerk. De blijdschap van het geloven en het 
beleven van de Heilige Geest, de intensiteit ervan en het 
delen van vreugde en liefde lijken in andere landen veel 
meer in de systemen van mens en maatschappij verankerd 
te zijn. Muziek en bewegen spelen in de diensten een grote rol. 
De dienst bruist, en dat werkt aanstekelijk. Het programma 
was vol, met diepgaande onderwerpen en vele gezamenlijke 
uitwisselmomenten. De driedaagse kennismaking in Addis 
Abeba werd vervolgd met de opdracht te zoeken naar waar 
we samen in de lutherse identiteit voor staan. Alle input is 
verzameld, en daarvan wordt een vertaalslag gemaakt naar 
vragenlijsten die in de zeven regio’s worden verspreid. Zodra 
die in Nederland zijn, worden ze in de plaatselijke gemeenten 
uitgezet, zodat we allemaal kunnen praten over het luthers 
zijn in deze tijd, en wat dat voor ons betekent.

Een beetje ‘bruis’ alstublieft

N

Met de woorden inspiratie en jeugd hebben we de rode lijn van de jaarlijkse bijeenkomst 
van lutherse ambtsdragers en belangstellenden wel zo’n beetje te pakken. Dit keer 
waren we te gast bij de lutheranen in Den Haag, waar wij ons onder hun koesterend 
en weldadig gastheerschap verdiepten in boeiende onderwerpen.

elkkwartaal10 maart 2020

Mascha de Haan (foto: Leonie CromWagenaar)

(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Zoektocht eigen identiteit: juist ook voor jongeren
Inspiratie en enthousiasme kenmerkten ook de beide vol-
gende sprekers: Roos Jutten, voorzitter van CoWe (Commissie 
Weekenden) en Nera van Dullemen van de SVK (Stichting 
Vakantiekampen). Zij vertelden ons over de weekendkampen 
en vakantiekampen voor kinderen en jongeren in verschillende 
leeftijdsklassen. Het bekendste evenement is wel het pinkster-
kamp in Hoekelum, voor velen vast herkenbaar. Nog steeds 
zijn de kampen en weekenden erg in trek en dat heeft 
vooral met de uitgangspunten te maken: iedereen is welkom 
(ook als je niet luthers bent), het is door de lage kosten en 
subsidie voor iedereen toegankelijk, en kinderen en jongeren 
komen laagdrempelig met elkaar in contact. Iedereen is 
hetzelfde; je leert elkaar zowel door sport en spel als crea-
tiviteit en bezinning goed kennen. De uitdagingen voor de 
komende jaren liggen vooral op het gebied van bemensing, 
veiligheid en de binding met de lutherse kerk. Die verbonden-
heid is wel deels terug te vinden in de bezinningsmomenten, 
in de tolerantie en de diversiteit onderling, en in het  
stimuleren van verbondenheid. Aan de zoektocht naar 
identiteit, waar juist ook jongeren mee bezig zijn, leveren 
deze kampen een belangrijke bijdrage.

Gelijkwaardig 
participeren
Na een uitvoerige lunch 
presenteerde Gert Schouten 
(werkzaam bij JOP, Jong 
Protestant) een onderzoek 
uit 2017 naar jeugdwerk en 
het doel daarvan in de 
gemeente: leren, vieren, 
dienen, ontmoeten en mis-
sionair werk. Daartoe zijn 
kerkgemeenten in kaart 

gebracht en in drie typen onderverdeeld, al naar gelang 
leeftijden van kinderen en jongeren, en hun getalsmatige 
aanwezigheid in de gemeente. De centrale vraag was hoe 
je jeugd daadwerkelijk bij het kerkelijk leven kunt betrekken, 
welke rol je daar als gemeente in hebt en hoe je in deze 
tijd kinderen en jongeren helpt participeren op basis van 
gelijkwaardigheid. 

Kerk loopt soms wat achter
In de drie workshops werd hier nader op ingegaan: in  
de workshop Kerk als thuisplek voor jongeren werden 
initiatieven als Kids Friendly uit Nieuw Zeeland en het 
Amerikaanse onderzoek Growing Young besproken, met 
nadruk op het niet alleen welkom heten van kinderen en 
jongeren, maar hen vooral als serieuze leden zien en 
inzetten op de peers van de doelgroep. Tot de kernwaarden 
die helpend zijn om dit te bewerkstelligen behoren los  
van de gelijkwaardige benadering ook verbondenheid, 
veiligheid, empathie, talent en impact. Waar andere maat-
schappelijke instellingen al veel vaker kinderen in diverse 
gremia laten meepraten, loopt de kerk wat achter: veelal 
verzinnen we voor de kinderen wat we denken dat goed 
voor hen is, zonder het hen te vragen. Om te kijken hoe je 
eigen gemeente ervoor staat is over een paar maanden een 
scan beschikbaar, waarvan de uitkomsten als basis voor 
een gesprek kunnen dienen. Een mooie ontwikkeling zijn 

de #Durfte-groepen, waarbij één à twee volwassenen met 
groepen jongeren initiatieven nemen in het kader van 
geloof en geloofsbeleving, talent, reizen en vele andere 
onderwerpen.

It takes a village  
to raise a child
Twee andere workshops 
hadden als titel Vieren in 
kleine gemeenten en 
Geloofsopvoeding thuis. 
Deze workshops werden 
door Astrid Damstra en 
Nelleke Plomp (werkzaam 
bij JOP, Jong Protestant) 
gegeven. Op de vraag hoe 
een gemeente steun kan 

bieden aan ouders in de geloofsopvoeding zijn meer ant-
woorden dan je zou denken. In ieder geval is het nodig 
dat je elkaar vindt, dat je je kwetsbaar opstelt en het 
gesprek niet uit de weg gaat. Dat het vanzelfsprekend 
wordt dat je samen zaken oppakt en gebruikmaakt van 
alle leeftijdsgroepen in de gemeente. De uitspraak ‘It takes 
a village to raise a child’ is zeer zeker ook van toepassing 
op de gemeente, waarin ieder op eigen wijze aandeel heeft 
in de geloofsopvoeding van kinderen. Er kan veel: van 
een kliederkerk tot een luthergame, van eetgroepen tot 
escape rooms: wanneer we meer gebruikmaken van het 
laaghangend fruit, iets meer durven en gewoon gaan 
experimenteren, zijn we aardig op weg in onze expeditie 
naar zowel de eigen als de gezamenlijke identiteit.

Dankbaar voor de goede zorg van de ELG Den Haag  
gingen wij ook deze keer blij en geïnspireerd naar huis. 
We lijken klein ten opzichte van onze geloofsgenoten in 
de wereld. Maar met onze tienduizend Nederlandse  
mede-lutheranen in het achterhoofd, die allen op eigen 
wijze lef en liefde tonen voor ons luthers geluid, klonk  
het avondgebed dat wij ter afsluiting lazen, weer  
indringend mooi.

Leonie CromWagenaar

Meer informatie
Stichting Vakantiekampen – svk.nl

Commissie Weekenden  facebook.com/commissieweekenden

JOP  jop.nl 

Save the dates
Voortaan is de kerkenradendag ieder jaar op de tweede zaterdag 

van februari. Dus wij treffen elkaar weer op 13 februari 2021. 

Informatie over de plek van samenkomst volgt.

Er komt weer een Lutherdag: de werkgroep landelijke Lutherdag 

is op verzoek van de synode bezig een Lutherdagnieuwestijl te 

organiseren. Deze vindt plaats op zaterdag  

19 juni 2021 in Utrecht. Zie ook pag. 13.

maart 2020

Roos Jutten 
(foto: Ingeborg Kriegsman)

Nera van Dummelen 
(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Ik hoor het geregeld van mensen op wie wij als lutherse 
gemeenschap een beroep doen om ook iets van onze  
landelijke taken mee te dragen: “Dat zal mij niet lukken, 
mijn gemeente vraagt alle aandacht.” Dat snap ik. Wat de 
predikanten betreft worden de percentages van aanstelling 
in onze gemeenten aanzienlijk krapper en meer versnipperd, 
gemeenteleden worden ouder en vragen meer pastorale zorg. 
Maar ook onze ambtsdragers en vrijwilligers zijn zwaar 
belast door de zaken in eigen gemeente. Het is dus begrijpelijk 
dat gemeenten en kerkenraden, maar ook predikanten, het 
werk voor de ‘eigen’ mensen eerste prioriteit geven. 

Missie: naar buiten
En toch staat dit haaks op onze roeping als kerk en 
gemeente. Als gemeenten zijn we immers geroepen om 
deel te nemen aan Gods missie in de wereld en om het 
evangelie voor mensen vindbaar te maken en tastbaar te 
vertolken - in ons geval vanuit de spiritualiteit van het 
lutherse. Onze taak is dus primair naar buiten, naar de 
wereld gericht. Dat doen we plaatselijk maar ook landelijk. 
Ook onze bovenplaatselijke taak is er een waarin de hele 
gemeente participeert, waarbij predikanten op basis van 
hun roeping en bekwaamheid specifieke taken dragen ten 
aanzien van Woord en Sacrament, en de vertaling van hoe 
wij daar vanuit onze traditie mee omgaan.

Luthers: vernieuwend en verrassend
In zijn tijd drukte Joop Boendermaker de jonge collega’s 
altijd nadrukkelijk op het hart: “Tien procent van je  

werktijd is bestemd voor bovenplaatselijke taken die we 
gezamenlijk dragen!”
Ik meen dat dit nog steeds een goede meetlat is (en 10 procent 
van een 30-procent-aanstelling is nog steeds 3 procent). 
Ik zou dan ook onze gemeenten, onze kerkenraden en de 
collegapredikanten willen bemoedigen om dit praktisch 
vorm te geven. Als kleine lutherse gemeenschap, die een 
grote traditie vertegenwoordigt, hebben wij ieders inzet 
nodig - ook bij de bovenplaatselijke taken en momenten 
van kerk-zijn. Daaraan bijdragen voorkomt bovendien dat 
we ons enkel naar binnen richten en daarmee afkeren van 
de uitdaging om vernieuwend en verrassend ‘luthers’ te 
zijn, herkenbaar ook voor wie er (nog) niets van weet. 

Taken en kansen
Volgend jaar gaan we een nieuwe lutherse synode kiezen, 
in de classes zoeken wij nu al samen met anderen naar 
relevante vormen van kerk-zijn in onze tijd. Ook interna-
tionaal willen wij het specifiek Nederlandse lutherse geluid 
laten meeklinken in het koor van de lutherse wereld-
gemeenschap. Taken genoeg dus. En kansen om belangrijke 
ervaringen op te doen die uiteindelijk ons gemeente-zijn ter 
plaatse ten goede komen, het verlevendigen, in perspectief 
zetten en inspireren. Kortom, een pleidooi om ‘over de rand 
van ons bordje’ te durven kijken.

Andreas Wöhle

woord&visie

Over de rand van het bord kijken ...
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ijdens de synodale najaarsvergadering (november 2019) 
kwam er groen licht voor de organisatie van een 
landelijke Lutherdag. De hiervoor aangestelde werk-

groep, bestaande uit Steffie von Asmuth, Barbara Heubeck 
en Maarten van der Wouden, presenteerde haar eerste 
resultaat, mede op basis van eerdere aanbevelingen van 
de ‘commissie Lutherdag’ en recent onderzochte opties. 

Wat
De landelijke Lutherdag wordt een groot 
luthers evenement waarin lutheranen zich 
kunnen herkennen en laten inspireren. 
Daarnaast is deze dag bedoeld voor de 
‘wereld’ eromheen als een (verdere) 
kennismaking met het lutheranisme. 
Te ervaren in festivalsfeer: luthers - 
dat is laagdrempelig, serieus en ludiek, 
met veel diversiteit in muziek, toneel, stilte, 
kraampjes, ontmoeting, gesprek of jolig-
heid. Bovenal: toegankelijk voor iedereen, 
met oog op ook een fijne buitenwacht die (nog) 
niet vertrouwd is met het lutherse.

Wie
De hierboven genoemde werkgroep doet en kan dit niet 
alleen. Naast het betrekken en aansturen van alle Neder-
landse lutherse stichtingen, werkgroepen en bonden bij de 
organisatie zal zij ook een beroep doen op onze lutherse- 
en partnergemeenten voor hun kennis en medewerking. 
Ook de internationale lutherse gemeenschap en partner-
kerken aldaar worden betrokken bij de voorbereiding. 
Concreet advies en materiaal ten behoeve van opzet, planning 
en begroting uit het landelijk dienstencentrum (LDC) zal, 
waar mogelijk, graag worden ingezet.  

Wanneer
Als datum voor de landelijke Lutherdag is gekozen voor 
zaterdag 19 juni 2021, gebaseerd op de dag van de Confessio 
Augustana (25 juni), de tekst waarmee degenen ‘die zich 
achter de lutherse vorm van de reformatie schaarden in 1530 
hun eigenheid (en wil tot gesprek met andersdenkenden 
en andersgelovenden)’ verwoordden. Extra motivatie voor 
deze datumkeus is de kans op mooi en zomers buitenweer.

Waar
De centrale locatie voor zo’n evenement 

met een verwacht groot bezoekersaantal 
moet aan ‘wenselijke voorwaarden’  
kunnen voldoen. Zoals een (niet te 
klein) luthers kerkgebouw met diverse 
binnenruimten en aansluitend een 
grote buitenruimte (tuin, straat, plein). 
Beide ‘gebieden’ moeten goed toegan-

kelijk zijn voor veel bezoekers van  
meerdere activiteiten. Bovendien: de  

locatie vereist een goede bereikbaarheid 
vanuit het hele land; te voet, fietsend, per auto, 

bus, tram of trein. En zo komt Utrecht als locatie voor 
de landelijke Lutherdag het best uit de bus.

In de synodale voorjaarsvergadering (16 mei 2020) presenteert 
de werkgroep het resultaat van haar vervolgonderzoek 
naar concrete uitwerking, taakverdeling en (toegezegde) 
medewerking. Ook worden dan het thema en de naam van 
de landelijke Lutherdag definitief bekend gemaakt. 
elkkwartaal is erbij. Wordt dus vervolgd.

Alma Evenhuis 

T

Lange tijd is gedacht en gesproken over de viering van een landelijke Lutherdag. 
Veelzijdig en vooral gezamenlijk, als afspiegeling van de veelkleurigheid van het 
lutherse in onze Protestantse Kerk van vandaag. Zo’n luthers-landelijke viering wil 
vooral overtuigend zijn; ook daarom is de organisatie ervan omvangrijk en vraagt 
zorgvuldige voorbereiding met grote inzet.

Landelijke Lutherdag
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e doorwerking van het slavernij-
verleden in het heden heeft 
invloed op de nakomelingen 

van de tot slaaf gemaakten. ‘Zwart’ 
en ‘wit’ hebben dit verleden op ver-
schillende manier doorleefd. Heil-
zame verwerking kan daarom alleen 
plaatsvinden als ‘zwart’ en ‘wit’ samen 
optrekken om hun gedeelde verleden 
zo te verwerken. Het betekent immers 
zowel bewustwording als heling van de 
pijn en wonden die het slavernijverle-
den kan veroorzaken. De lutherse 
gemeente in Amsterdam en de Evan-
gelische Broedergemeente Amsterdam 
Stad & Flevoland zijn zich hier in het 
bijzonder van bewust door hun 
gemengde samenstelling van ‘zwart’ 
en ‘wit’. Dit leidde tot de werkgroep 
’verwerking slavernijverleden’ in samen-
werking met het Nationaal instituut 
Nederlands slavernijverleden en erfenis 
(NiNsee) en de Werkgroep Caraïbische 
Letteren in de organisatie van het 
symposium. 

De rol van de kerk belicht
Het symposium was het derde in een 
reeks die begon in 2017, het jaar 
waarin de 42-jarige onafhankelijkheid 
van Suriname werd herdacht. Tijdens 
het symposium, dat zo’n 150 bezoe-
kers trok, spraken meerdere externe 
sprekers. Psychiater Glenn Helberg 
van het Expertisecentrum voor Trans-
culturele Therapie sprak over de pijn 
die zwarte mensen kunnen voelen 
naar aanleiding van het doorwerken 
van het slavernijverleden in het heden, 
en historicus prof. dr. Alex van 
Stipriaan (hoogleraar Caraïbische 
Geschiedenis aan de Erasmus Univer-
siteit) sprak over de geschiedenis van 
dit verleden en trok hieruit lessen 
voor het heden. Beiden gingen in op 
wat de kerken in het heden hieraan 
zouden kunnen en behoren te doen. 

De rol van kerken in relatie tot dit 
verleden werd eveneens belicht door 
twee predikanten. Ds. Pearl Gerding 
sprak op basis van haar eigen erva-
ringen in Suriname, en ds. Johannes 
Welschen sprak als bestuurder van de 
Evangelische Broedergemeente. Ten 
slotte droeg ook de scriba van de  
Protestantse Kerk in Nederland, ds. René 
de Reuver, bij aan het symposium 
met een groetwoord, waarin hij de 
theologische verklaring van de Raad 
van Kerken uit 2013 omtrent de ver-
werking van het slavernijverleden 
onderstreepte. Het symposium werd 
artistiek verrijkt door bijdragen van 
de musici Denise Jannah en Farida 
Merville, en een kunsttentoonstelling 
door Natasha Knoppel.

Winnaars essaywedstrijd
Ook werden de winnaars bekendge-
maakt van de essaywedstrijd die in 
het voorjaar van 2019 breed was 
uitgeschreven omtrent het centrale 
thema van het symposium. Uit de  
25 inzendingen uit Nederland en het 
Caraïbisch gebied heeft de jury vier 

D

Symposium slavernijverleden:
heilzame verwerking voor ‘wit’ en ‘zwart’

Driehonderd jaren slavernijverleden werken door in de belevingswereld van alle  
betrokkenen en maken deel uit van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving. 
Hoe kan het slavernijverleden op een heilzame manier worden verwerkt door alle 
betrokkenen? Dat was het centrale thema van het symposium op 23 november 2019 
in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

winnaars geselecteerd. Vanwege ‘de 
onderlinge kwaliteit van vele van de 
inzendingen’ besloot de jury vier 
prijzen toe te kennen – één van  
€ 2500,- en drie van elk € 1000,- 
groot. Daarnaast wil de jury drie 
ingezonden essays eervol vermelden. 
Auteur Ruth San A Jong beschreef 
zeer persoonlijk haar familiegeschiede-
nis en eigen geloofstwijfels in het 
essay Schrijf God alsjeblieft met een 
hoofdletter G!, reflectie van een 
pseudochristen. In het essay Brio i poder 
analyseert Kristen Martina de barrières 
tussen Curaçaose jongeren en de 
overwegend ‘witte’ christelijke kerken. 
De derde eervolle vermelding gaat naar 
Jerrell van Aerde, die in zijn essay 
Het bloed aan hun gewaden schrijft 
over het verband tussen het christen-
dom, slavernij en witte superioriteit.

Kerkgemeenschap als voorbeeld 
Drie prijzen kende de jury toe aan 
de auteurs Herman Fitters, Ben 
Ipenburg en Ken Mangroelal. Fitters 
werd geëerd voor zijn essay Peerke 
en het verdeelde verleden. Helend 
verwerken: mission impossible of 
heilige opgave? waarin hij aan de 
hand van de koloniale verbeelding 
van de 19e-eeuwse missionaris 
Petrus Donders (op z’n Tilburgs 
‘Peerke’ genaamd) pleit voor het 
toelaten van nieuwe perspectieven 
– waaronder het ‘zwarte’ – in het 
debat omtrent de herdefiniëring 
van Nederlands cultureel erfgoed. 
Ipenburg doet in zijn essay De 
nieuwe zendingsopdracht een beroep 
op kerkgemeenschappen om een 
voorbeeldrol in de hedendaagse 
samenleving te vervullen in de 
omgang met een kwalijk bevonden 
verleden, waarbij hij een bijzonder 
belangrijke rol ziet weggelegd 
voor zwarte predikanten. Ten slotte 

maart 2020
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‘verhelderend’. Wel hoopt hij in de 
toekomst nog meer jongeren te kunnen 
betrekken bij het evenement. Hij zegt 
zich er bewust van te zijn dat een 
essaywedstrijd een zeer academische 
oefening is die niet voor iedereen in 
gelijke mate toegankelijk is. Stoutjes-
dijk stelt daarom voor om hier in de 
toekomst bijvoorbeeld een kunst-
wedstrijd tegenover te plaatsen.

Joren Reichel

ontving Mangroelal een prijs voor 
zijn essay in briefvorm De vloek 
van Cham voorbij, waarin hij getuigt 
van compassie met de mensen die 
leden onder het slavernijverleden en 
eindigt met een toekomstgerichte 
verzoeningsgezindheid.

Debat via kansel en 
gemeentewerk
De eerste prijs ging naar Martijn 
Stoutjesdijk voor zijn essay Een 
werktuig ‘om de negers in onderge
schiktheid en bedwang te houden’? 
De predikant in zijn rol als influencer 
in het slavernijdebat. Aan de hand van 
het verleden van drie dominees schrijft 
Stoutjesdijk over de betrokkenheid van 
de christelijke kerken bij het Neder-
landse trans-Atlantische slavenhandel, 
en belicht hij hoe het slavernijverleden 
in het heden ‘deel kan worden van 
het bewustzijn van de gezamenlijke 
geschiedenis van witte en zwarte 
Nederlanders’. Zo stelt Stoutjesdijk 

dat kerken en theologen oude verha-
len in de hedendaagse maatschappij 
kunnen uitdragen. Bovendien kent het 
christendom ‘een enorme taalkundige 
rijkdom wanneer het gaat om de con-
cepten van boete en schuld, vrijheid 
en slavernij’. Hij roept daarom de 
moderne predikant op deze kennis en 
inzichten te vertalen in een taal die 
voor iedereen toegankelijk is. ‘Dus 
geen preek of kerkblaadje, maar een 
ingezonden brief, een vlog of een 
symbolische actie of gebaar.’ Het debat 
over de verwerking van het slavernij-
verleden moet volgens Stoutjesdijk 
niet slechts op hoog niveau gevoerd 
worden. Juist op de kansel en in het 
gemeentewerk moet aandacht aan dit 
onderwerp besteed worden. Een 
belangrijke rol ziet hij daarom niet 
alleen voor de predikant als influen
cer, maar voor alle gemeenteleden. 
Terugblikkend zegt Stoutjesdijk ver-
heugd te zijn over het brede publiek 
dat het symposium aantrok, en 
omschrijft hij de inhoudelijke  
bijdragen van de sprekers als  

Alle inhoudelijke bijdragen van het symposium, inclusief de hier beschreven 
essaybijdragen, zijn gebundeld in het boek Heilzame verwerking van het 
slavernij verleden voor ‘wit’ en ‘zwart’: Een bijdrage vanuit de kerken,  
binnenkort verkrijgbaar bij Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel (SLUB) 
voor € 20, inclusief verzendkosten. www.slub.nl, tel. 070 3648094

Winnaar Martijn Stoutjesdijk

maart 2020

Monument slavernijverleden, 
Amsterdam

olang de mensheid bestaat zijn er oorlogen gevoerd, 
vaak om de meest waanzinnige redenen. Om het 
land groter te maken, meer rijkdom te vergaren, om 

een ander volk te overheersen, om een bevolkingsgroep 
uit te roeien … Als je het goed bekijkt, heeft geen enkele 
oorlog een goede reden. Ook vandaag wordt oorlog 
gevoerd op diverse plekken in de wereld en de enigen die 
daar beter van worden zijn de wapenleveranciers. De grote 
verliezers zijn de mensen en dieren die worden verdreven 
uit hun vredige bestaan omdat anderen hen dat aandoen. 
Zij vluchten voor het geweld, en alles wat ze hebben 
opgebouwd gaat verloren. 
Ik ben door mijn werk veel te weten gekomen over de Eerste 
Wereldoorlog en over de Belgische vluchtelingen die in 
Nederland werden opgevangen. Na de oorlog gingen de 
meesten weer terug naar huis. Velen hadden hier leren lezen 
en schrijven, of hadden een beroepsopleiding gevolgd.  
Ze wilden hun land na de oorlog weer opbouwen. 

Recent heb ik een boek vertaald over de Tweede Wereld-
oorlog waarin de ellende wordt beschreven van verschillende 
mensen uit een familie die naar Theresienstadt werden 
gestuurd. Slechts één persoon kwam terug zonder in staat 
te zijn geweest afscheid te nemen van haar dierbaren. 

Wanneer ik lees en zie wat mensen elkaar aandoen ben ik 
soms geneigd om mijn oren en ogen te sluiten. Mensen 
die elkaar vermoorden vanwege het geloof, huidskleur, 
afkomst, geaardheid, jaloezie … Dagelijks lees ik over aan-
slagen, mensen die zijn neergestoken of neergeschoten, 
ook in ons vredige Nederland. Is het iets waarmee we 
moeten leren leven? Of is het nog mogelijk dat het stopt? 

Wij vieren dit jaar dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd, 
maar met elkaar in vrede leven is nog een hele opgave. 

Ingeborg Kriegsman

Z
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n de late zondagavond van  
10 november arriveerde ik op 
vliegveld Warschau, Polen. Vreemd 

om zomaar opeens naar een voor mij 
nieuw land te gaan, waar een taal 
gesproken wordt die ik niet eigen ben. 
Maar ik wist dat er een groep vrouwen 
op mij wachtte voor de conferentie. 
Ik was daar ter vervanging van 
dominee Marlies Schulz.

‘Nieuwe’ werelden
De driedaagse conferentie werd geor-
ganiseerd door ‘Women in Church and 
Society’ (WICAS), onderdeel van de 
LWF, die in Genève bijeenkomt onder 
één dak met de Wereldraad van Kerken 
en de Verenigde Naties. Via WICAS 
zet de LWF zich in voor kerkelijke 
gemeenschappen om gelijkwaardig-
heid te bereiken tussen vrouwen en 
mannen. Kennis, materiaal, persoonlijke 
steun en stimulans worden hierbij 
verleend door de LWF. 
De praktische organisatie van de 
conferentie was in handen van 
Agnieszka Godfrejów – Tarnogórska 
(persvoorlichting, Evangelische kerk 
van de Augsburgse Confessie, Polen). 
De conferentie werd inhoudelijk geleid 
door Cristina Rendon (programmering, 
Women in Church and Society 
Department for Theology and Public 
Witness) en Rev. Judith VanOsdol 
(Gender Justice and Women’s Empo-
werment) van de LWF. Zij gaven een 
overzicht van de activiteiten in het 
verleden, de werkwijze van de LWF 
en de banden met de United Nations 
(UN). Ik kreeg een inkijkje in - voor 
mij persoonlijk - nieuwe werelden. 

Nog veel werk aan de winkel
Daarnaast waren er de persoonlijke 
verhalen van Europese vrouwen. 
Duidelijk werd hoe verschillend hun 
positie is in Europa, in kerk en maat-
schappij. In Duitsland bijvoorbeeld is 
volop aandacht voor de ongelijkheid 
tussen man en vrouw en wordt hard 
gewerkt met professionele inzet aan 

gelijkwaardigheid. Maar het verhaal 
van de vertegenwoordiger uit Kroatië 
gaf aan dat er nog veel moet gebeuren 
voor gelijkwaardige behandeling. 
Tijdens de conferentie kwam ook 
seksueel geweld aan de orde. Het 
komt zoveel voor dat aandacht hiervoor 
hard nodig blijft en geïntensiveerd 
moet worden. Dat geldt ook voor 
Nederland. En voor de situatie in de 
kerken waar een professionele omgang 
met slachtoffers van misbruik van 
groot belang is.

Gelijkwaardigheid vrouwen?
Voor mijzelf was het een opfriscursus 
in mijn betrokkenheid op de gelijk-
waardige positie van vrouwen. Ik 
merkte dat ik in dit onderwerp ‘lui’ 
was geworden. Mijn aandacht gaat 
vooral naar discriminatie van mensen 
vanwege hun afkomst (racisme) of 
geaardheid. Ik weet dat gelijkwaardig-
heid voor veel vrouwen niet aan de 
orde is. Zeker als ik kijk naar migranten-
vrouwen of naar vrouwen in financieel 
arme leefomstandigheden. Maar ook 
als het gaat om vrouwen in leiding-
gevende posities. 
Vóór ik vertrok naar Warschau werd 
bekend dat de Protestantse Kerk naast 
een mannelijke scriba nu ook een 
mannelijke voorzitter van de synode 
heeft gekozen. Een predikant uit een 
gemeenschap waar vrouwen geen 
ambtsdrager mogen zijn!

Deelnemers van ‘Women in Church and Society’ (WICAS) spraken over de positie 
van vrouwen en mannen in kerk en maatschappij. Hoe gelijkwaardig zijn die in de 
respectievelijke Europese landen? Dominee Margo Jonker was erbij en doet verslag.

WICAS-vrouwen bijeen in Warschau

WICAS: wicas.lutheranworld.org.

WICASdeelnemers 

I Borging
Na drie dagen van praten, overleggen 
en proberen elkaar te begrijpen over 
taalgrenzen heen, is weer een stap 
gezet in de borging van gelijkwaardig-
heid. Via de LWF - en zo verder naar 
alle kerken - zal uitgezet worden hoe 
informatie ten behoeve van mannen 
en vrouwen vertaald en toegankelijk 
gemaakt wordt.
Het was bijzonder om in Warschau te 
zijn en andere Europese vrouwen te 
leren kennen. En het was een toegift 

om terug in de taxi naar het vliegveld, 
nu bij daglicht, een blik op te vangen 
van dat energieke land Polen.

Eenmaal terug in Nederland las ik de 
uitspraak die de lutherse synode deed 
in haar vergadering van 9 november 
om, conform het LWF-uitgangspunt, 
in haar vergaderingen een verdelings-
percentage te hanteren van 40% vrouw, 
40% man en 20% jongere. Als dat 
zou lukken, in alle geledingen van de 
kerk, zouden we een grote stap zetten 
in gelijkwaardigheid.

Margo Jonker
predikant ELG Zwolle
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an Loo komt zelf uit een her-
vormd gezin. Tijdens haar studie 
theologie maakte zij kennis met 

lutheranen, deed mee aan de lutherse 
jeugdmuziekdagen en werd vooral 
geïnspireerd en geraakt door de pas-
torale hartelijkheid en liturgische 
bevlogenheid die zij bij prof. dr. Joop 
Boendermaker tegenkwam. “Zonder 
hem had ik hier nu niet gezeten”, 
zegt Van Loo over Boendermaker, bij 
wie zij ook afstudeerde. Het lutherse 
heeft haar gevormd. “De eigenheid 
van de lutherse liturgie past in een 
oecumenische stroom”, vindt ze. Ook 
het internationale karakter van de 
lutherse kerk spreekt haar aan.

De actieradius van de 
stadspredikant reikt vér
Haar functie als predikant in Amers-
foort begon nadat de lutherse gemeente 
te klein werd en er vanuit de pioniers-
plekkenbeweging van de Protestantse 
Kerk een opdracht lag om te onder-
zoeken wat nog wél mogelijk was.  
De opdracht eindigt in 2020, maar 
inmiddels is besloten dat de stads-
dominee de komende acht jaar in deze 
vorm behouden blijft. Amersfoort telt 
tien wijkgemeenten. De behoefte aan 
een stadsdominee is groot: predikanten 

horen veel vragen waar je als wijk-
dominee niet aan toekomt of hooguit 
incidenteel iets in kunt betekenen. 
Een stadsdominee is mede bedoeld om 
aan deze niche invulling te geven. De 
actieradius van de stads predikant reikt 
verder dan het kerk gebouw: ook de 
bibliotheek, het ziekenhuis en het 
gemeentekantoor zijn plaatsen van 
ontmoeting.

Persoonlijke en maatschappelijke 
zielzorg
Het initiatief is enorm succesvol. 
Mensen zijn niet op zoek naar zingeving 
maar hebben vragen. In de antwoorden 
zitten soms verrassende religieuze 
elementen. Je ziet welke gaten in de 
(geestelijke) gezondheidszorg vallen. 
Van Loo noemt het voorbeeld van een 
vrouw met een burn-out: ondanks de 
goede begeleiding van een psycholoog 
kwam zij niet verder. “Het zit niet in 
mijn geest maar in mijn ziel”, zei ze 
tegen Van Loo die dit een wezenlijke 
taak vindt: zielzorg. Daar waar de 
psychiater tegen een grens aan loopt 
in tijd, aandacht en mogelijkheden, 
ervaren zoekenden hier een bepaalde 
laagdrempeligheid. Het is de vrijheid 
die de kerk biedt: kom maar, ik heb 
tijd. Het wordt duidelijk waar de 

V

‘Kun je hier ook lid van worden?’
Diederiek van Loo, lutherse stadsdominee van Amersfoort, antwoordt

Sinds mei 2018 is dominee Diederiek van Loo stadspredikant in Amersfoort.  
Iedere zaterdag is De Amersfoortse Zwaan open. Een lutherse kerk voor de stad 
en haar burgers, in een drukke winkelstraat met concerten, tentoonstellingen, 
gespreksmiddagen, een kliederkerk voor kinderen en de eredienst die om 16.00 uur 
start. Een laagdrempelige kerk waar je gemakkelijk binnenstapt.

maatschappij behoefte aan heeft; niet 
alleen voor de eigen kerk maar voor 
de hele maatschappelijke context: dat 
is waarmee je Christus dient. In de 
Bijbel wordt ook niet gevraagd of je 
wel van de goede leer bent.

Lutherse insteek
Dat de lutherse kerk nu anders is dan 
voorheen, is evident. “Je levert ook 
in; het is niet alleen maar gloria”, 
zegt Van Loo daarover. De doorge-
winterde lutheranen zien echter dat 
de kerk levendiger wordt, en dat vinden 
ze fijn. “Kun je voor een pioniersplek 
een beter voorbeeld hebben dan 
Luther?” glimlacht ze. Vaak verwijst 
ze naar Luthers’ insteek: “Bakens 
verzetten, je niet door een ander laten 
vertellen wat je moet geloven, lef 
hebben, als het nodig is iets geheel 
anders doen: het hoort bij het luthers 
zijn. Soms moet je, net als in het 
verhaal van de graankorrel, alles 
begraven wat je lief is.” Wat altijd 
blijft is de muziek - dit ziet ze als 
bindende factor - die mensen meer 
raakt dan al het andere. Met veel 
aandacht voor muziek en te vertellen 
dat - tot veler verrassing - Bach ook 
een lutheraan was, en vast te houden 
aan de lutherse liturgie (hoewel lich-
telijk aangepast) houdt ze het luthers 
element levend. Dat de diensten op 
zaterdag worden gehouden en niet op 
zondag betekent dat er een andere 
energie en voorbereiding is. 

In de pendel van individu naar 
gemeenschap
“We hebben geen idee wat er verloren 
gaat als de kerk verloren gaat”, zegt 
Van Loo. “Wanneer je met een kerke-
lijke achtergrond bent opgegroeid ken 
je een zekere vanzelfsprekendheid van 
het ‘geven’: het zit in je systeem, in 
je DNA, ook als het om andere doelen Diederiek van Loo (foto: Leonie CromWagenaar)
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e voormalig zelfstandige gemeenten functioneren 
vanaf dat moment als zelfstandige kernen binnen 
dit verband. De zuidelijkste kern, Zuid-Limburg 

(Heerlen), ontstond tevens uit een samenvoeging van de 
gemeenten Brunssum, Maastricht, Vaals en Heerlen.  
Drie jaar na voltooiing van het fusieproces bezoek ik de 
kern, om terug te blikken op het verloop van de fusie en 
te horen hoe deze is ontvangen door de gemeente. Hoe 
staan ze er nu voor? Het resultaat daarvan is dit portret 
van een kleine maar levendige lutherse gemeente die het 
vuur van de Reformatie in het zuidelijkste zuiden van het 
land brandende houdt.

 
Luthers en Limburgs-bourgondisch:  
saamhorig en verbonden
Ik heb een speciale band met de kern Zuid-Limburg. Enkele 
keren per jaar, vaak tijdens hoogtijdagen wanneer ik vrienden 
en familie opzoek in het gebied waar ik ben opgegroeid 
(Oostelijke Mijnstreek), bezoek ik de erediensten in de kern 
Zuid-Limburg in Heerlen. Steeds word ik er allerhartelijkst 
ontvangen, zo ook deze keer. Ik ervaar er niet alleen de 
lutherse, maar ook de typisch Limburgs-bourgondische 
gastvrijheid. Als ik de gemeenteleden na afloop van de 
dienst vraag naar hun ervaringen met betrekking tot de 
fusie wordt al snel duidelijk dat deze vrij weinig invloed 

D

Vorig jaar las u over de voorspoedige fusie van de lutherse gemeenten Utrecht  
en Zeist. Eerder, in 2016, fuseerden vijf lutherse gemeenten in het zuiden van het 
land - Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Heerlen - tot Luthers 
Zuid-Nederland.

Lutherse kern Zuid-Limburg
houdt het vuur van de Reformatie brandend

dan de kerk gaat. Er zijn meer vrij-
willigers onder gelovigen. In de wereld 
buiten de kerk is het niet meer zo 
‘normaal’ dat je iets geeft of belange-
loos optreedt. Als kerk hebben we  
een bepaalde aanpassingsdrang bij 
moderne ontwikkelingen, maar met 
onze principes hebben wij juist een 
belangrijk aandeel in maatschappij en 
opvoeding.” Op de vraag in hoeverre 
dat voor haar als stadspredikant geldt, 
zegt ze: “Ook in die zin is het wezen 
van de kerk belangrijk: het geeft je 
een ambt, waardoor hetgeen je doet 
niet van de persoon zelf afhankelijk 
is. Kerk en ambt vrijwaren je, echter 
wel met de beperking dat alles wat je 
zegt ook weer in het grote verband 
van de kerk gezet wordt. In de pendel 
van individu naar gemeenschap en 
terug merk ik dat mensen niet alleen 
op zoek zijn naar de persoonlijke 
zingeving. Ze zijn op zoek naar 
gemeenschap. Een vrouw die regel-
matig kwam vroeg mij: ‘Kun je ook 
lid worden van zo’n kerk?’ Het is 
belangrijk voor mensen om ergens bij 
te horen.”

Lutheranen, let op!
Haar functie als stadsdominee ziet 
Van Loo vooral als een verbindende; 
het ‘wij’ en ‘zij’ opheffend. Ze vindt 
dat lutherse gemeenten als zodanig 
daarin nog wel een stap te zetten 
hebben. Die slagen er niet overal in 
om echt welkom te heten, mensen 
echt toe te laten, zonder prat te gaan 
op het luthers element en daarin een 
kokervisie te ontwikkelen. Dat zorgt 
ook voor de terugloop van leden in 
de kerk. “Ik ben een beetje klaar met 
die uitspraak uit Mattheüs waarin 
Jezus zegt dat daar ‘waar twee of drie 
vergaderd zijn, hij aanwezig is’. Dat is 
precies wat er nu aan de hand is. Zet 
in op samenhang en veelkleurigheid, 
dan zet je in op de toekomst.”

Over haar verdere plannen: “Vooral 
de heilige Geest niet in de weg lopen. 
Je kunt mensen het geloof niet geven 
maar je kunt er wel voor zorgen dat 
je ze niet in de weg loopt. In de stad 
moeten deze plekken blijven. Uit 
genade alleen.”

Leonie CromWagenaar 
De Amersfoortse Zwaan 
(foto: Leonie CromWagenaar)
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De kerk van ZuidLimburg (foto's: Joren Reichel)

heeft gehad op de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. 
Hoewel de fusie aanvankelijk als een grote stap werd 
beschouwd, is deze uiteindelijk door de meesten overwegend 
positief ontvangen. De fusie, zo blijkt, heeft niet alleen het 
gevoel van saamhorigheid en verbondenheid tussen de 
leden van de verschillende voormalig zelfstandige lutherse 
gemeenten gestimuleerd, maar droeg ook bij aan meer 
onderlinge uitwisseling, zo vertelt gemeentelid Anja Cox.

Zuid-Limburgs én nationaal uitdragen van lutherse 
identiteit
Het toekomstvertrouwen van deze kleine kern is inspirerend. 
De gemeente streeft naar het behouden en actief uitdragen 
van de lutherse identiteit in het zuiden van het land én 
naar behoud van de unieke Zuid-Limburgse identiteit van 
de kern; dat geldt zowel binnen het verband Luthers Zuid-
Nederland als binnen het grotere verband van de Protes-
tantse Kerk in Nederland. Bewustwording van die eigen 
identiteit en zelfstandigheid is met name gegroeid na de 
landelijke fusie van de drie Samen op Weg-kerken in 2004 
tot de Protestantse Kerk in Nederland. Als gevolg van deze 
ontwikkeling constateerde de gemeente dat de afstand via 
communicatiekanalen tot ‘Utrecht’ veel langer was geworden; 
dit vergrootte het besef van zelfstandigheid van de gemeente. 
“Verankering van de gemeente in het verband Luthers Zuid-
Nederland fungeerde zodoende hoofdzakelijk als versterking 
van het zuidelijke lutherse netwerk, tot een geheel waar-
binnen de waardevolle unieke identiteit van lokale gemeenten 
gewaarborgd kan worden”, aldus Horst Oosterveer.

Herkenning in het goede gemeenschappelijke
De primaire aanleiding voor de fusie - krimpende ledentallen 
door vergrijzing - leidde niet alleen tot versterkte samen-
werking tussen de lutherse gemeenten in het zuiden, maar 
resulteerde ook in oecumene tussen de kern Zuid-Limburg 
en de nabijgelegen protestantse gemeenten. Zo viert de 
lutherse kern in Heerlen haar paasdiensten inmiddels 

samen met de protestantse gemeente De Ark in Landgraaf. 
Waardevolle lutherse tradities van de kern inspireren ook 
de omliggende protestantse gemeenten, zoals de viering 
van het heilig avondmaal met een gezamenlijk kringgebed, 
dat inmiddels is overgenomen door de protestantse Park-
stadgemeente (het verband Brunssum-Heerlen-Landgraaf). 
“Goede samenwerking geeft vertrouwen in de toekomst”, 
zegt dominee Willem Boon, “en van opheffing van de 
kern is daarom geen enkele sprake.”
Goede (oecumenische) samenwerking is mogelijk dankzij 
de lutherse openheid en de daaruit voortvloeiende toe-
gankelijkheid van de gemeente. Hierdoor worden niet 
alleen de leden van nabijgelegen gemeenten verwelkomd, 
maar wisten ook nieuwe gemeenteleden de kern te vinden.  
Ook blijven naar het buitenland gemigreerde voormalige 
leden de gemeente met regelmaat bezoeken. De oplossing 
voor teruglopende ledentallen vond de kern zodoende in 
het leren kennen van elkaar en elkaar te vinden rond het 
goede gemeenschappelijke om samen op te kunnen trekken.

Joren Reichel
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at is lutherse spiritualiteit? Is er wel één lutherse 
spiritualiteit of heeft iedere lutheraan een eigen 
spiritualiteit? Het gaat me er hierbij om welke 

spiritualiteit bij lutherse theologie past of daaruit voort 
zou kunnen komen. Ook dan is er zeker geen uniforme of 
eeuwige lutherse spiritualiteit. Daarom wil ik aantonen 
hoe lutheranen in verschillende tijdperken een lutherse 
spiritualiteit op basis van de lutherse theologie hebben 
ontwikkeld. Ik begin met Luther zelf. 

Praktische voorwaarden van spiritualiteit
Martin Luther (1483–1546) leefde vijftien jaar als monnik 
(1505–1520) en werd in hoge mate gevormd door een 
laatmiddeleeuwse monachale vroomheid, zoals hij die 
meemaakte in het klooster van de Augustijner-heremieten in 
Erfurt. Veel praktijken heeft hij, na zijn eigen reformatorische 
wending, overgenomen in zijn privéleven en voor het 
geestelijke leven van zijn gezin. Daartoe behoren het 
regelmatige gebed (oratio), het dagelijks lezen in de Bijbel 
(meditatio) en een regelmatige zelfreflectie die ook tot 
aanvechting (tentatio) kan leiden. Dat zijn de praktische 
voorwaarden van zijn spiritualiteit.

Geen abstracte belofte van eeuwig leven
Deze hadden ermee te maken dat Luther zichzelf in een 
ambivalente relatie zag tegenover God. Aan de ene kant 
ziet en mediteert hij de immense verhevenheid van God. 
Dat roept bewondering en verlangen naar God en het 
goede in hem op. Aan de andere kant beseft hij hoe ver 
hij ervan af is. Dat is aanleiding voor droefheid, berouw 
en aanvechting: waarom kunnen wij niet zijn zoals wij 
zouden moeten? Hulp biedt hier alleen zijn blik gericht op 
de persoon van Jezus Christus, in wie de oneindige afstand 
van Gods verhevenheid en onze vervreemding van God is 
verzoend: terwijl wij niet op kunnen klimmen tot Gods 
ideale wereld, daalt God neer naar onze reële wereld zodat 
wij wel ons gebrekkig werk durven te doen. Het geloof is 
daarbij voor Luther niet zozeer het geloof in het (eigen) 
eeuwig leven, maar veel basaler een geestelijk omarmen 
van, of vastklampen aan Jezus Christus. Zolang Hij er is, 
is Gods verzoening en gemeenschap met de mens ervaarbare 
werkelijkheid: geen abstracte belofte van een eeuwig leven, 
maar Gods nabijheid: wat wil je meer? 

Belofte: de mens niet te verlaten
Niet voor niets schilderde Lucas Cranach Luther met de 
gekruisigde Christus. Het gaat minder om het kruisoffer dan 
om de onlosmakelijke verbondenheid van God met de mens 

Gelovig en vrij uit diepe waarachtigheid

in Jezus Christus. Dood en opstanding van Christus zijn het 
zegel van Gods belofte de mens niet te verlaten. Waarschijn-
lijk is het eigene van Luthers spiritualiteit deze scherpe 
ambivalentie in zijn geestelijk leven aan te kunnen gaan; 
dus met de spanning te leven dat wij ver af zijn van het 
beeld van God dat in ons mensen zou moeten schitteren 
en dat wij daarom toch niet van God verwijderd zijn.

Bewegende spiritualiteit
De ervaring van ambivalentie leidt niet tot resultaat, maar is 
een voortdurende beweging. Die je zelf in gang moet zetten, 
een spiritualiteit die zich beweegt in het midden van een 
driehoek: de verhevenheid van de ideale, goddelijke wer-
kelijkheid, het bedroevende inzicht in de eigen beperktheid 
en het ondervangen zijn in het geloof dat Christus omarmt. 
Ofwel: het opmerken (mediteren) van de grote daden van 
God in de (Bijbelse) heilsgeschiedenis en misschien in 
natuur en cultuur, het lef om het eigen tekort of schuld te 
beseffen en te aanvaarden, en het uitstrekken naar Christus 

Het luthers gedachtegoed is niet een ‘stoffig verleden’ maar leeft juist in de bewegende 
spiritualiteit. De lutherse inbreng binnen de Protestantse Kerk zou moeten zijn: 
die spiritualiteit vertolken. Van het dieper putten uit de bron kan de hele kerk 
wat leren. Dus ook de lutheranen. Professor Markus Matthias begint in de vroege 
zestiende eeuw, bij Luther zelf.

W

Detail reformatiealtaar (Wittenberg, 1547) van Lucas Cranach 
de jongere
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e Lutherse Kerk in Delft is een kleine en vergrijzende 
gemeente. Het kerkgebouw, een kapel uit de tweede 
helft van de 15e eeuw, wordt gedeeld met ‘Kerk aan 

het Noordeinde’, een oecumenische kerkgemeenschap, en 
met Vrijzinnig Delft. Sinds enkele jaren is er samenwerking 
met de wijkgemeente Hof van Delft die haar plek heeft 
binnen de Protestantse Gemeente Delft. Deze samenwerking 
krijgt steeds meer vorm. De beide cantorijen hebben zich 
inmiddels samengevoegd. Door de week zijn er koffieoch-
tenden, Lutheravonden, een leeskring, en in het voor- en 
najaar de serie 'Muziek op de zaterdagmiddag'. In het voor-
jaar van 2019 hebben drie ‘geloofsgesprekken’ plaatsge-
vonden met de Protestantse Gemeente Delft. Deze hebben 
geleid tot veel wederzijdse waardering.

Liturgie van het leven
Op 10 november vorig jaar, de eerste zondag van de Vol-
einding, ging dominee Andreas Wöhle voor in de Lutherse 
Kerk in Delft; in die dienst werd ook het Avondmaal 
gevierd. Hij was uitgenodigd in verband met de gemeente-
vergadering ná de viering, waarin werd nagedacht over de 
toekomst van de gemeente. “Waar de liturgie van de vie-
ring eindigt, begint de liturgie van het leven, want ook dit 
moment na de viering is liturgie. Ook dit is volop kerk-zijn.”
De lutherse gemeente in Delft staat voor grote keuzes in 
de zoektocht naar aansluiting binnen de protestantse 
gemeente Delft. Tegelijkertijd is er de verantwoordelijkheid 
voor een eeuwenlange traditie. Hoe zorgen wij ervoor dat 
het specifieke lutherse geluid in Delft niet verloren gaat? 
En wat kunnen wij voor andere lutherse gemeenten in de 
regio blijven betekenen en omgekeerd?

Andreas Wöhle in luthers Delft

Moed geeft energie
Wat is dat lutherse? “Wij kwamen er niet achter op de 
vergadering van de Lutherse Synode” zo vertrouwde 
dominee Wöhle ons toe. “Het gaat erom hoe ‘dat jasje 
voelt’. Zonder jullie laat zich dat niet overdragen.”
Hij verwoordde het belang van ‘vindplaatsen van lutherse 
spiritualiteit’. Deze spiritualiteit heeft diepe wortels en laat 
zich niet zomaar uitleggen met een opsomming van leer-
stukken. Het gaat om het beschrijven en vasthouden van 
wat ons draagt en zo om het duurzaam laten bestaan van 
de lutherse vindplek. Het 'lutherse' inspireert ons tot acti-
viteiten die dit uitdragen. “Wat kunnen we, hoe blijven we 
ergens in het midden? Het gaat niet om de aantallen die 
onze registers tellen, maar om de zoek- en ontdekkings-
tocht naar het zich thuis voelen. Kijken naar hoeveel kin-
deren we hebben is de verkeerde vraag. Staar je niet blind, 
maar heb moed! Moed hebben maakt dat je energie krijgt.”

“We moeten ervoor zorgen dat anderen vinden wat wij al kennen. In het lutherse 
vind je diepte van geloof gecombineerd met een zekere lenigheid en speelsheid.”

D

die ons weer rust geeft in deze voortdurende spanning. 
Wie de Bijbel leest, de Bijbelse beloftes opmerkt en uitein-
delijk ‘in de Bijbel’ leeft, ervaart  dit: ‘de ziel die zich eraan 
vastklampt met een vast geloof, wordt er zozeer mee  
verenigd - ja, zo helemaal door geabsorbeerd, dat ze aan 
alle kracht der beloften niet alleen deel heeft maar er  
verzadigd en dronken van wordt’ (Over de christelijke 
vrijheid). Psychologisch kun je zeggen dat hij aan niets 
anders meer kan denken dan aan de belofte van het heil 
in Christus. Op die manier heeft hij vrede in zijn hart. 

Je opgenomen weten in een groter geheel
Ten tweede leidt dat tot een groot vertrouwen: ‘Want als 
[de ziel met het geloof] zich vasthoudt aan zijn beloften, 
twijfelt zij niet meer of hij is waarachtig, rechtvaardig, 
wijs; hij zal alles op de allerbeste wijze doen, beschikken, 

besturen’ (Over de christelijke vrijheid). Dus het leven van-
uit de Bijbelse beloftes leidt tot groot vertrouwen in God 
en daarom ook in de gang der zaken van deze wereld. 
Vanuit dat vertrouwen kan hij de wereld open ingaan. 
Ten slotte vindt Luther met de focus op Christus ook één 
met wie hij gemeenschap kan hebben zodat hij nooit ver-
loren raakt. Daarom is het beeld van de presentie van 
Jezus Christus als verlosser voor Luther zo belangrijk; God 
krijgt zo een gelaat en wordt een geestelijk tastbare persoon 
in wie al het kwaad dat we tegenkomen en zelf aanrichten 
verslonden wordt. Hij weet zich opgenomen in een groter 
geheel.
Zo komen Luthers gelovige vrolijkheid en vrijheid voort 
uit een diepe waarachtigheid.

Markus Matthias
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Presentie en muziek
Door present te zijn, laat je de buitenwereld zien wat je in 
huis hebt. Ook een stilteviering die maar door drie mensen 
bezocht wordt verandert de werkelijkheid. Je zet de deur 
even open door de week, mensen horen ervan en voelen 
zich wellicht op afstand betrokken. Door zichtbaar te zijn, 
aan de weg te timmeren, kom je onder de aandacht van 
de Delvenaren en Delftenaren. “Deel flyers uit, bied de 
wijk initiatieven aan met een kwinkslag, rijk word je er 
niet van, maar je verandert de cultuur.”
In de lutherse traditie is muziek geen bijzaak. “Zonder 
muziek lukt het ons niet om het Woord uit te dragen. 
Muziekkosten mogen dus niet van tafel vallen want wij 
kunnen niet zonder. Laten we ons ook realiseren dat het 
orgel vele mogelijkheden biedt!”

We zijn een diaconale en vierende kerk
Het gaat ook anderen aan het lutherse geluid te behou-
den, zoals dat werd opgemerkt binnen de Gereformeerde 
Bond. Laten we dus mogelijk maken dat het gevonden 
wordt!

Al dan niet in samenwerking met andere gemeenten kan 
ook praktische ondersteuning worden gerealiseerd, zoals 
de administratie. We hoeven niet alles zelf te doen. Laten 
we creatief zijn, ons ideeën veroorloven waarvan we den-
ken dat ze niet haalbaar zijn en gaande te houden dat wat 
voor ons belangrijk is.
Over de verhouding tussen kerk en diaconie: "we zijn een 
diaconale en vierende kerk. Een diaconie die niet op de vie-
rende gemeenschap stoelt, hangt in de lucht. Bij het 
Avondmaal worden de gaven in de gemeente bij elkaar 
gebracht. Het een hoort bij het ander."

Loslaten is onontkoombaar bij de zoektocht naar nieuwe 
wegen, maar dat is ook open durven staan voor het 
nieuwe en daarvoor ruimte maken.
De woorden van dominee Wöhle waren bemoedigend en 
inspirerend, en geven de lutherse gemeente in Delft ver-
trouwen in de toekomst. 

Willemijn Roodbergen, organist ELG Delft

inds 1991 kunnen weer diensten gehouden worden 
in het kerkgebouw, en vanaf 1992 is een predikant 
van de EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) 

aangesteld. De gemeente maakt deel uit van het verband 
van Duitse lutherse kerken in Oekraïne (DELKU: Deutsche 
Evangelisch-Lutherische Kirchen der Ukraine). De laatste 
jaren was er echter veel gedoe in luthers Oekraïne en dat 
kwam door de zittende bisschop Sergej Maschewski, de 
eerste in Rusland geboren bisschop. 

Schrikbewind
Zijn voorgangers kwamen allemaal uit Duitsland. Waar 
onder bisschop Viktor Gräfenstein (1992-1995) nog 2500 
leden actief waren, zijn het er onder Maschewski nog 
maar duizend; dit vooral vanwege de manier waarop hij 
zijn ambt vormgeeft. De helft van de ongeveer dertig 
lutherse gemeenten, over Oekraïne verspreid, zijn onder 
zijn leiding uit de DELKU gestapt. Maschewski voerde een 
waar schrikbewind: predikanten en medewerkers die hem 
niet goed gezind waren ontsloeg hij, hij eigende zich  
roerende en onroerende eigendommen van de kerk toe,  
hij voerde het ene proces na het andere tegen vermeende 
vijanden en bracht enorme verdeeldheid. De president  

van de synode, Konstantin Burlow-Vassiljev, eiste de 
afzetting van Maschewski. Het kwam hem duur te staan: 
hij werd ontslagen. Van de 51 synodeleden werd aan  
24 de toegang tot de vergadering geweigerd: Maschewski 
had een eigen beveiligingsdienst ingeschakeld die alle 
afgevaardigden van de gemeenten die uit de DELKU 
waren gestapt, moest weren.

Nieuw DELKU-bestuur
Inmiddels was de maat vol: de gemeenten waren kerk-
ordelijk nog steeds bij het kerkregister aangesloten en hadden 
een wettelijke aanspraak op toelating tot de synode. 
Op 9 oktober 2018 werd door een grote meerderheid van 
de synode het vertrouwen in Maschewski opgezegd en 
werden zijn volmachten ingetrokken. Volgens de statuten 
van de DELKU kon een opvolger benoemd worden voor 
een jaar: het werd Pavlo Shvartz, een dominee uit Charkow, 
die als bisschoppelijk visitator moet gaan fungeren. Hij 
werd in zijn ambt bevestigd onder leiding van de voorzitter 
van de bisschoppelijke raad van de ELKRAS (de evangelisch-
lutherse kerk van Rusland), bisschop Alexander Scheiermann. 
Veel kerkelijk hoogwaardigheidsbekleders waren bij de 
plechtigheid aanwezig. 

In het vorige nummer van elkkwartaal (4-2019) was aandacht voor de Evangelisch-
Lutherse Kerk in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, een land dat sinds 1991 
onafhankelijk is van de voormalige Sovjet-Unie. Ook al is het na de periode van 
ontkerkelijking gedurende het Sovjetregime nu weer mogelijk om diensten te houden 
in het gebouw van de lutherse kerk, het gaat daar niet allemaal zonder slag of stoot.

S

Luthers in Kiev
Spanningen in de DELKU
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De DELKU kreeg een nieuw bestuur. Op verzoek van het 
bestuur bezochten de bisschoppen Alexander Scheiermann 
en Alfred Eichholz in november 2018, na de synode, Kiev 
en spraken onafhankelijk van elkaar lang met de Kievse 
kerkgemeenschap, met Maschewski en met afgevaardigden 
van de nieuwe DELKU-kerkleiding. Maschewski toonde 
geen enkel inzicht. Sterker: documenten uit de synode  
zijn op onverklaarbare wijze vervalst (nog in onderzoek 
bij het Ministerie van Justitie) en eind oktober 2018 hield 
Maschewski gewoon weer een ‘eigen’ synode in Dnjepro-
petrowsk. De aanwezigen die hij opvoerde ontkennen  
echter hun deelname; gemeente-afgevaardigden worden 
niet bij naam genoemd zodat gemeenten niet kunnen  
ontkennen bij de synode te zijn geweest.

Gebazel?
Vanuit de gedachte van verbinding en voortgang zijn 
pogingen ondernomen om - voordat de bisschoppelijke 
visitator werd ingezegend - tot verzoening te komen met 
Maschewski. Hij kreeg, ter gelegenheid van de Dankdag 

voor het Gewas, een verzoeningsbrief van de geestelijk 
leiders van de DELKU met de oproep samen te werken aan 
de toekomst van de kerkgemeenschap. Maschewski deed 
het af als ‘gebazel van geestelijk gestoorden voor zwak-
zinnige lezers’. Hij blijft zichzelf zien als de ‘bisschop van 
geheel Oekraïne’ en heeft een aantal gemeenten aan zijn 
zijde. Hij blokkeerde de registratie van de visitator bij de 
overheid en liet zichzelf als bestuurder registreren. Zo heeft 
hij nog toegang tot alle financiële middelen en roerende 
en onroerende goederen van de kerk, waardoor hij nog 
steeds zijn gang gaat en het werk van de visitator aan-
zienlijk bemoeilijkt wordt. Ook de steun van bijvoorbeeld 
de ELKB, de evangelisch-lutherse kerk in Beieren, met een 
groot aandeel in de financiering van het luthers leven in 
Oekraïne, wordt opgeschort. 

Strijd nog niet gestreden
In een officiële verklaring (19 juli 2019) roept de kerkleiding 
van de DELKU alle staatsorganen, kerken en religieuze 
organisaties op geen waarde te hechten aan het bisschops-

ambt van Maschewski, en 
hem niet te ondersteunen 
in zijn antikerkelijke en 
onwettige daden.
Door toedoen van deze 
voormalig bisschop ont-
stond grote materiële, 
mentale en psychische 
schade, met gevolg voor 
de eenheid en het kerkelijk 
leven. Er zijn wel nieuwe 
initiatieven, maar het kost 
tijd om rollen en functies 
weer duidelijk te krijgen 
en structureel te werken 
aan gemeenteopbouw. De 
DELKU pakt haar rol: 
gemeenten worden goed 
ondersteund, er is veel 
aandacht voor kinder- en 
jeugdwerk en vooral voor 
diaconaal werk. Maar 
voorlopig is de strijd nog 
niet volledig gestreden.

Leonie CromWagenaar
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met de schoenendozenkaravaan van 
Actie4Kids meegegaan naar Roemenië 
om deze zelf uit te delen aan de 
Romakinderen; een mooie, inspirerende 
en vermoeiende ervaring.
Zij vullen en versieren al meer dan 
20 jaar schoenendozen, met hulp van 
de gemeenteleden in Haarlem. De 
armoede onder de Roma is schrijnend. 
Om te zien hoe dat langzaam met 
hulp van o.a. Nederlandse zendings-
werkers verbetert, is mooi maar ook 
moeilijk, want het gaat echt heel 
langzaam en wij Nederlanders willen 
het altijd meteen klaar hebben.  
Veel geleerd en onze schoenendozen 
worden vanaf nu nog beter gevuld.

ROTTERDAM. De Andreaskerk werft in 
haar maandelijkse e-mailnieuwsbrief 
voor de actie Kerkbalans. Want: “Wij 
krijgen als kerk namelijk geen subsidie 
van de overheid voor het vele werk dat 
we doen. Toch moet ook de kerk kunnen 
blijven bestaan. Daarom hebben onze 
leden een brief ontvangen met de 
vraag of zij willen bijdragen. Wilt u 
ons ook steunen? We zijn blij met elke 
gift, groot of klein.” Dan blijkt maar 
weer dat zo’n nieuwsbrief vele inciden-
tele gasten en betrokkenen kan bereiken. 
Later dit jaar hopelijk positief nieuws 
over het aandeel via de betalingslink 
in de totale opbrengst.

WOERDEN. Het is inmiddels een goede 
gewoonte: op de eerste vrijdagavond 
van het nieuwe jaar nodigen de 
lutheranen in Woerden hun buren uit 
voor een borrel. Dat is natuurlijk 
gezellig; de buren zijn vaak blij verrast 
door de gastvrijheid en nieuwsgierig 
naar het kerkelijke leven verstopt bij 
hen om de hoek. 
Op 21 december was het tweejaarlijkse 
kerstwandeltheater van vele Woerdense 
kerken. Deze keer met een nieuw script 
met prachtige creatieve vondsten. 
Daardoor hebben zo’n 800 Woerdenaren 
de Annakapel gezien. Daar was een 
scène waarin de buurvrouwen van 
Anna kletsen over de zwangerschap 
van hun tienerbuurmeisje Maria. De 
binnentuin hing vol waslijnen, en 
Anna zelf was er natuurlijk ook. Heel 
bijzonder hoe laagdrempelig zo’n 
kerstvertelling langs verschillende 
scènes kan zijn. Het gaat echt over 
kerkgrenzen heen, van onderop  
georganiseerd. Over twee jaar weer!

GORINCHEM. Een afvaardiging van de 
ELG Gorinchem heeft op 19 januari 
een bijzondere gemeentezondag 
genoten. De 24 gemeenteleden, waar-
onder twee organisten, gingen op 
excursie naar Woerden - naar de 
lutherse gemeente in hun schuilkerk. 
Een enthousiast gezelschap deed in 
de morgen mee met de eredienst. Er 
werd avondmaal gevierd en dominee 
André Wijting hielp mee met rond-
delen. Tijdens deze dienst werd voor 
het eerst het prachtige Tafelgebed 
403c gezongen. Het was ook de eerste 
keer dat in Woerden gezongen werd 
met klein koor, voorganger en 
gemeente. Dat was het gesprek van 
de zondag voor de bezoekers uit 
Gorinchem, die zeer geraakt waren 
door dit schitterende lied. Na een 
broodje en koffie was er een rondleiding 
door en rond de kerk door dominee 
Maarten Diepenbroek. Zo zagen ze de 
nieuwe Annakapel, wandelden rond 
het gebouw en beklommen de trappen 
van het oude pand. Daarna waren ze 
weer wat lutherse weetjes rijker. Een 
onvergetelijke middag.

HAARLEM. Dit jaar zijn Ans Heddes, 
Erna Verweij en Marjon Zeldenrust 

kriskraskort
ZUID-NEDERLAND
KERN HEUSDEN. Deze lutherse 
gemeente bestaat nu 250 jaar. De 
huisdiensten, die sinds 1769 werden 
gehouden door de legerpredikant 
Johan Christiaan Sommer, trokken 
ook mensen van buiten het garnizoen. 
Zo ontstond de wens om een gemeente 
op te richten. De financiële steun kwam 
van de ‘moedergemeente’ Amsterdam. 
Vlak voor Kerst 1770 kreeg de lutherse 
gemeente erkenning van de gemeen-
telijke overheid: zo werd op eerste 
kerstdag de eerste officiële lutherse 
dienst gehouden in het huis van 
ingenieur Haberkorn, een kapitein 
van het garnizoen. Vanaf mei wordt 
dit gevierd met een serie kleine con-
certen; ook op Open Monumentendag 
staat een feestelijkheid gepland. 

DEN HAAG. Sara de Weerd-Walakutty 
bracht eind december een bezoek aan 
onze partnergemeente in Kusu Kusu 
Sereh op Ambon. Met in haar koffer 
Godly-play materiaal van de kinder-
kerk, kinderkleding, medicijnen, Rode 
Kruis-verbandpakketjes en speelgoed 
vertrok ze naar de Molukken. Dominee 
Hanneke Allewijn zorgde voor een 
officiële geleidebrief bij de medische 
spullen, ten behoeve van de douane. 
Sara bracht in Waai en Liang op 
Ambon hulppakketten naar moslims 
en christenen. Ze las de kerstgroet 
van onze predikanten en Haagse 
gemeenteleden voor en overhandigde 
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een nieuwe vriendschapkaars. Met 
warme betrokkenheid zei de voorzitter 
hoe belangrijk de lutherse gemeente 
is voor Kusu Kusu Sereh. “Iedere zon-
dag zijn wij verbonden met onze 
Gandong gemeente in Den Haag!” Ook 
bracht Sara ‘Godly Play’ in praktijk.

EDE. Op 13 december genoot de 
lutherse gemeente in Ede weer van de 
adventsmaaltijd. In de kerk stonden 
lange, feestelijk gedekte tafels. Het 
werd muzikaal omlijst: de kinderen 
zongen, er waren instrumentalisten 
en natuurlijk de cantorij en gemeen-
tezang. Absoluut een hoogtepunt in 
deze gemeente.

ZUTPHEN. Op zondag 10 november 
vertelde dominee Hans Günther over 
zijn geboorteland Oost-Duitsland. 
Begin jaren zestig van de vorige eeuw 
ontmoette hij daar een Nederlandse 
theologiestudente, op bezoek in de 
DDR. In 1969 trouwden ze en woonden 
daar tot 1987. Ds. Günther vertelde 
dat het leven in een dictatuur went. 
Je sluit voortdurend compromissen, 
leeft in voortdurende angst, ook dát 
went. Pas als je de vrijheid mist, weet 
je wat het is. Verlies van vrijheid leidt 
tot verlies van identiteit. Hij toonde 
een indrukwekkend kruis, gemaakt 
van een stuk prikkeldraad van de 
grens, een stuk hek en isolatoren van 
de elektrische draad waarmee de 
grens werd beveiligd. Het kruis hangt 
thuis aan de muur. Symbool dat ook 
in ellende God aanwezig is. 

APELDOORN. Ook in Apeldoorn heeft 
de buxusmot toegeslagen. Daarom is, 
onder andere, de voortuin van de 
kerk grondig aangepakt. En volgens 
goed lutherse traditie is er ook een 
appelboom geplant.

Tips of andere leuke berichten 
liefst met foto of illustratie? 
Stuur ze naar de redactie van 
elkkwartaal:  
redactie.elkkwartaal@gmail.com.

KERN NIJMEGEN. De lutherse kerk 
deed dit jaar voor de derde keer mee 
aan de nacht van het ommetje. Deze 
wandeling door de buurt ‘met een 
scheutje cultuur en geschiedenis’ is 
een geliefd Nijmeegs evenement. De 
kerk stroomde vol, de wandelaars 
hoorden wat over de geschiedenis 
van de kerk en luisterden naar het 
orgelspel. Daarna ging men op weg 
naar de volgende halte. Het was weer 
een groot succes.

CULEMBORG. Voor de restauratie van 
het torentje van de lutherse kerk van 
Culemborg wordt geld ingezameld met 
een ludieke actie: je kunt een beker 
bestellen met een foto van de toren 
erop. De beker is te koop na afloop van 
de kerkdienst en kost € 10,-. Giften 
voor de restauratie zijn welkom op 
IBAN NL51 INGB 0004 6163 99 ovv 
torentje. 

APELDOORN. Aandacht voor de Joodse 
slachtoffers van Apeldoorn in het 
gemeenteblad Opwaarts. In september 
werden struikelstenen gelegd voor het 
Joodse gezin Aptroot. Vader Jonas 
(1909, Groningen) was werkzaam in de 
Joodse instelling ‘Het Apeldoornsche 
Bosch’ en kwam om in Sachsenhausen 
op 29 januari 1945. Zijn vrouw Sara 
Aptroot-Muller (1914, Appingedam) en 
twee dochters Sara (1940, Groningen) 
en Aleida (1943, Westerbork) werden 
op 8 oktober 1944 in Auschwitz vergast. 
Opdat we nooit vergeten!

NIJMEGEN. Op 22 februari 1944 werd 
Nijmegen gebombardeerd door de 
Amerikanen. In september werd de stad 
bevrijd; daarna was het, tot 5 mei 1945, 
frontstad. De binnenstad lag in puin, 
en ook de lutherse kerk; 42 gemeente-
leden zijn bij het bombardement 

omgekomen. Na de oorlog kreeg de 
lutherse gemeente nieuwe glas-in-lood-
ramen, geschonken door de lutherse 
gemeente Haarlem, vandaar de 
afbeelding van het wapen van Haarlem 
in de ramen. Daarmee was de lutherse 
kerk al in 1946 de eerste kerk in  
Nijmegen met nieuwe ramen; nu  
75 jaar geleden.

Karin Timmerman
Femke AkerboomBeekman
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Leonie Crom-Wagenaar 
Als fervent lezer van elkkwartaal ben  
ik met plezier aangeschoven aan de  
redactietafel van ons eigen lutherse 
blad. Mijn naam is Leonie Crom-
Wagenaar (55 jaar), ik ben getrouwd 
en ik heb volwassen kinderen en  
stiefkinderen. Na een studie Germanistiek 
en Theologie ben ik begonnen in het 
onderwijs als docent Duits. Daarna 
had ik verschillende leidinggevende 
functies in het onderwijs en werkte 
voor onderwijsadviesdiensten, waar 
ik zowel het primair als voortgezet 
onderwijs intensief heb leren kennen. 
Sinds januari 2020 ben ik bestuurder 

bij een grote onderwijsorganisatie in 
Zoetermeer. Naast mijn werk ben ik 
in diverse gremia (maatschappelijk, 
kerkelijk en politiek) actief als 
bestuurslid.
Een aantal jaren geleden heb ik deel  
uitgemaakt van de synodale commissie 
van de lutherse synode. Momenteel ben 
ik nog voorzitter van de kerkenraad 
in Leeuwarden, maar door mijn aan - 
staande verhuizing zal ik die functie 
helaas moeten overdragen. Ik houd van 
reizen, lezen, schrijven en wandelen 
en ben graag onder mensen.
Ik hoop de komende tijd veel 
inspirerende bijdragen te kunnen 
leveren aan elkkwartaal, en zo ook 
weer meer te weten te komen over 
de mensen, de gemeenten, luthers 
Nederland in het algemeen en het 
lutherse wereldwijd. 

Joren Reichel 
Lectori salutem, graag stel ik mij aan 
u voor. Mijn naam is Joren Reichel 
(22 jaar), en ik versterk sinds enkele 
maanden de redactie van elkkwartaal 
met onder andere wartaal over emoji 
in de lutherse kerk in Finland, 
artikelen over lutherse jongeren, en 
rapportages over de vele wonderlijke 
evenementen en activiteiten in de 
lutherse gemeenten van ons land. In 
het dagelijks leven ben ik betrokken 
bij de evangelisch-lutherse gemeente 

Nieuw in de redactie
Amsterdam, waar ik binnenkort als 
ouderling ingezegend zal worden. 
Daarnaast studeer ik – geschiedenis,  
filosofie en theologie – en ben ik 
werkzaam als zelfstandig redacteur 
voor onder andere de Protestantse 
Kerk in Nederland. Ik hoop u allen in 
de toekomst te ontmoeten, en via  
elkkwartaal de landelijke verbonden-
heid en uitwisseling in de lutherse 
gemeenschap te stimuleren. Schroomt 
u vooral niet mij (of andere redactie-
leden) te benaderen met interessante 
onderwerpen waarover elkkwartaal 
moet berichten!
redactie.elkkwartaal@gmail.com

et winnende ontwerp in de 
wedstrijd voor het ontwerpen 
van een emoji voor vergeving 

van de lutherse kerk in Finland (ELCF) 
is geselecteerd door Tarja Halonen, 
voormalig president van Finland. 
De emoji met twee handen die het 
gebaar ‘duimpje omhoog’ tonen voor 
een hartje, is geselecteerd als winnaar 
uit de honderden inzendingen. “Deze 
emoji heeft een positieve uitstraling die 
kan bijdragen aan een constructieve 
dialoog voor vergeving”, aldus Halonen. 
Volgens Halonen is het huidige maat-
schappelijke debat veelal polariserend; 
zij pleit daarom voor meer empathie, 
gematigdheid en bereidheid om eigen 
fouten te herkennen in digitale online 

Winnend ontwerp
discussies. Halonen erkent de waarde 
van de emoji voor de verwezenlijking 
van deze ambitie.
Tuomo Pesonen, hoofd communicatie 
van de lutherse kerk in Finland, zegt 
dat Halonen gevraagd is om de emoji 
te selecteren omdat zij tijdens haar 
presidentschap (2000-2012) toegewijd 
was aan het bouwen van bruggen en 
verbinden van mensen. De lutherse 
kerk in Finland dient de emoji weldra 
in bij het Unicode Consortium, die al 
dan niet zal besluiten om de emoji op 
te nemen onder de internationale 
standaard-emoji van de Unicode-
standaard. De catalogus van deze 
standaard wordt eens per jaar geactu-
aliseerd en de verwachting is dat de 

H

emoji bij een positief besluit in 2021 
zal worden geïntroduceerd. De emoji 
zal dan wereldwijd verschijnen op de 
digitale toetsenborden van miljarden 
mensen.

Joren Reichel
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Gesprek met moderamen
Het halfjaarlijks gesprek met het mode-
ramen was deze keer met de nieuwe 
voorzitter (preses) van de generale 
synode, dominee Marco Batenburg. 
We spraken met elkaar over de aan-
wezigheid van de classispredikanten 
bij de afgelopen vergaderingen van de 
lutherse synode, het project Lutherse 
Academische Presentie en de zij-
instromers vanuit diverse opleidings-
trajecten richting het ambt. Net als bij 
andere professionals in de maatschappij 
is veelal sprake van maatwerk, maar 
met buitenlandse kandidaten gaat ook 
spelen dat er niet altijd een basis is 
voor erkenning over en weer van 
diploma’s. Het onder de aandacht 
brengen van dit – voor lutheranen 
belangrijke – onderwerp leidde ertoe 
dat hier nog eens specifiek over wordt 
doorgesproken, in het bijzonder in 
het kader van de werkgroep Ambt. 
Tot slot werd wat langer stilgestaan 

bij de nieuwe concept-visienota; het 
moderamen heeft hier al in verschil-
lende bijeenkomsten met deelnemers 
in het land over gesproken. Een mooie 
en herkenbare term uit de nota is ‘de 
kerk als tafelgemeenschap’.

Kerkenradendag
De jaarlijkse kerkenradendag heeft 
inmiddels een vaste datum, namelijk 
de tweede zaterdag van februari. Zo 
tussen de nieuwjaarsbijeenkomsten 
en de start van de Veertigdagentijd 
een mooi moment om elkaar te spreken 
over een aantal thema’s. We waren 
deze keer, op 8 februari, te gast in de 
lutherse kerk Den Haag. 
Mascha de Haan vertelde over haar 
bezoek aan Addis Abeba, waar ze deel-
nemer was van de startbijeenkomst 
van een wereldwijd LWF-project dat 
de lutherse identiteit letterlijk in kaart 
wil brengen; ze schreef hierover eerder 
ook in elkkwartaal (4-2019). 

Daarna volgde een presentatie van 
Roos Jutten en Nera van Dullemen 
over de Commissie Weekenden en 
Stichting Vakantiekampen, wat de 
opmaat was naar een workshop van 
JOP, Jong Protestant, over jeugdwerk. 
Ook met geen of slechts een paar 
jongeren in de gemeente bleken de 
drie workshops zeer inspirerend en 
waardevol te zijn: goede activiteiten 
zijn aantrekkelijk voor alle generaties! 
Gert Schouten, Nelleke Plomp en 
Astrid Damstra (alle drie vanuit de 
dienstenorganisatie) leidden de drie 
groepen – zeer aan te bevelen voor 
een nadere kennismaking in uw 
gemeente.

Erik Fledderus, 
voorzitter evangelisch
lutherse synode

Uit de synode

Op 24 december 2019 overleed  
dominee Jaap van den Berg, een 
graag geziene gastpredikant met een 
grote schare ‘fans’ in de evangelisch-
lutherse gemeente Den Haag.  
We herinneren ons Jaap als een  
voorganger met visie en met humor, 
die genoot van de muziek in de 
dienst en de mensen om hem heen. 
Een echt mensen-mens.

Wij geven Jaap de woorden van  
Da Pacem Domine mee, zoals Luther 
die verwoordde:
Geef ons genadig, Here God,
Dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
Een God, een schild, een licht als Gij!
Ga zelf, o God, met ons mede.
Amen

Frank Everaarts

In memoriam 
In Memoriam Jaap van den Berg (1938-2019)
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Jeugdmuziekdagen
De Jeugdmuziekdagen worden dit jaar 
gehouden in het hemelvaartweekend 
van donderdag 21 t/m zaterdag 23 mei. 
In een nieuwe locatie, gelegen in het 
fraaie Zuid-Hollandse poldergebied: 
Veldstudiecentrum Hei- en Boeicop 
(nabij Lexmond). Het is de zesde editie 
van Jeugdmuziekdagen, na de door-
start in 2015. 

De eerste generatie kinderen heeft 
intussen de leeftijd bereikt waarop 
wat meer uitdagende muziek kan 
worden gezongen. Het is altijd mooi 
te zien hoe snel kinderen zich, ook 
muzikaal, in korte tijd kunnen ont-
wikkelen. Vanaf dit jaar wordt 
gewerkt in twee groepen. 
Het belooft een beestachtig leuk 

weekend te worden want het thema 
van dit jaar is ‘dieren in de Bijbel’.
De Jeugdmuziekdagen worden afge-
sloten met een vesper en concert in 
de lutherse kerk van Culemborg.

Deelname: € 95,- p.p.
Meer info en aanmelden bij Pieta van 
Twist, pietavantwist@hotmail.com.

'Muziek op de zaterdagmiddag' in Delft
In mei en juni worden op de zaterdag-
middag concerten georganiseerd in 
de lutherse kerk aan het Noordeinde 
in Delft. De opbrengst is bestemd 
voor de tweede fase van de restauratie 
van het Van Oeckelenorgel. 
Het eerste concert wordt gegeven 
door ensemble 'Joffer Bartolotti'. 
Tjalling Roosjen (klavecimbel),  

Esther Nuijten (blokfluit), Marjan 
Prins (blokfluit en barokfagot) en 
Martie Velthuis (viola da gamba) 
spelen muziek uit de barok.  
Datum is 2 of 23 mei – raadpleeg 
daarvoor de website van ELG Delft –, 
aanvang is 16.00 uur. 
Op 6 juni speelt bespeelt Eveline Jansen, 
voormalig organiste van de Oud-

katholieke Ste Gertrudis Kathedraal 
in Utrecht, het Van Oeckelenorgel.
Op 20 juni spelen organist Piet van der 
Steen en violiste Lodewike van der 
Steen muziek uit de 19e en 20e eeuw. 
Toegang is € 8,-, € 12,- of € 15,-. 
Aanvullingen en wijzigingen worden 
vermeld op elgdelft.nl. De serie wordt 
vervolgd in oktober en november.

Brainstormmiddag NLVB
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 
(NLVB) nodigt u uit om op 15 juli 2020 mee te denken 
over het jaarthema voor volgend jaar. Het thema wordt 
gebruikt bij de ontmoetingen en activiteiten die worden 
georganiseerd. 

Het bestuur is nog steeds niet voorzien van een secretaris 
en stelt het op prijs wanneer zoveel mogelijk leden (en ook 
andere belangstellenden) meedenken! 
De middag start met een lunch om 13.00 uur, de brain-
stormmiddag is van 14.00 - 16.00 uur en wordt gehouden 
in de lutherse kerk in de Hamburgerstraat 9 in Utrecht. 
In verband met de lunch aanmelden bij Helena Axler via  
h.v.axler@gmail.com. Deelname is kosteloos.

70e Werkweek voor Kerkmuziek
De Stichting Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek organiseert de jaar-
lijkse Werkweek voor Kerkmuziek 
van 25 juli t/m 1 augustus 2020 in 
conferentiecentrum ‘Bovendonk’ te 
Hoeven. Het is de 70e keer dat deze 
kerkmuzikale happening plaatsvindt. 
Daarom wordt deze werkweek een 
extra feestelijke lustrumeditie.
Net als vorig jaar zullen op dinsdag 
de zangers van het kleinkoor aan-
schuiven. Zij zijn overigens ook 
vanaf zaterdag welkom om met het 
grote koor de andere muziek in te 

studeren. Naast een aantal gescheiden 
repetities van groot- en kleinkoor 
zijn er ook gezamenlijke repetities. 
De zangers die meezingen in het 
kleinkoor (en onbekend zijn bij onze 
groep) krijgen in het voorjaar van 
2020 een stemtest. 
Aan het begin van de week wordt 
meegewerkt aan de eredienst van 
zondag 26 juli in de kapel van Hoeven. 
Het slotconcert vindt plaats op vrijdag 
31 juli, eveneens in de kapel van 
Hoeven. De muzikale leiding is weer 
in handen van Hans Jansen en Els 

Aanmelden vóór 1 juni 2020 via 
luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. 
Meer informatie bij Ineke van der Veen, 
tel. (070) 346 49 53 of 06-18 85 01 27, 
e-mail ineke3110@gmail.com.

Hermanides. Vanwege het jubileum 
zal veel feestelijke kerkmuziek worden 
gezongen, puttend uit de zo rijke kerk-
muzikale lutherse traditie, waaronder 
Hammerschmidt, Schütz, Mendels-
sohn, Brahms, Pepping en Gorecki.

Het bestuur van de NLVB nodigt u uit om deel te nemen 
aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 18 april 
2020. Deze dag zijn we te gast bij de lutherse gemeente 
Ede. Het kerkgebouw is ingewijd in 1918, en gerestaureerd 
in 1937. De kerk ligt aan de Beukenlaan 12 in Ede, het 
gemeentecentrum is aan de Maanderweg 27 in Ede.
De dag begint om 10.00 uur met de viering van de metten 
en een korte gedachtenis van de overledenen, de jaar-
vergadering met jaarverslag en jaarrekening. In de middag 
wordt een presentatie voorbereid door Edese lutheranen. 
Iedereen is welkom. Opgeven kan tot 13 april bij Helena 
Axler via h.v.axler@gmail.com.

NLVB Ontmoetingsdag, 
18 april 2020


