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Landelijke Ontmoeting van/voor Lutheranen 

en 

voor hen die de Lutherse traditie een warm hart toedragen! 

 

Op 31 oktober 2017 herdenken we de Kerkhervorming die op 31 oktober 1517 haar aanvang nam. Martin 

Luther noemt die dag zelf 10 jaar later ‘hét momentum’ waarop hij het glas wil heffen. 500 jaar later ziet de 

wereld er heel anders uit en de vragen van toen hebben  nieuwe aspecten gekregen. We kijken na al die 

jaren met een frisse blik tegen de gebeurtenissen aan. We willen dit ‘momentum’ in de geschiedenis in die 

zin herdenken. 

Velen van u doen dat op 31 oktober in de eigen Gemeente. Maar diegenen die op deze dag rondom het 

landelijke programma van de kerk elkaar willen treffen, nodigen wij uit om als Lutheranen vooraf bij elkaar 

te komen in de Lutherse Kerk in de Hamburgerstraat in Utrecht om 10.30 uur. 

Na de koffie en een broodje en het delen van ervaringen en indrukken van dit reformatiejaar kunnen wij ons 

gezamenlijk naar de Janskerk begeven om te zingen o.l.v. Hanna Rijken (vanaf 12.45 uur). Daar vindt 

de afsluiting plaats van de landelijke Reformatie-Estafette en wordt de eerste “oecumene-lezing” gehouden 

door reformatie-deskundige Dr. Katharina Kunter met nagesprek o.l.v. Ds. Karin van den Broeke, 

preses van de Protestantse Synode. 

De middag wordt afgesloten met de Vespers, waarin Dr. Andreas Wöhle , president van de Evangelisch-

Lutherse Synode, voorgaat. Het is raadzaam om u voor dit programma in de Janskerk op te geven. 

De nationale viering in de Domkerk in Utrecht die avond is in bijzijn van Koning Willem Alexander. 

Vanwege de beperkte plaatsen en de om veiligheidsredenen is er een bepaald uitnodigingsbeleid gevolgd. 

Informatie vindt u op de website van de Protestantse kerk in Nederland. 

De Evangelisch-Lutherse Synode, de Commissie Lutherdecade, de Luther Stichting, het Luthers 

Genootschap voor In- en Uitwendige Zending en andere Lutherse organisaties hebben op deze dag geen 

eigen programma en viering gepland , maar willen u graag uitnodigen voor dit “Luthers” 

ontmoetingsmoment op deze gedenkwaardige dag in de Lutherse kerk te Utrecht. 

Opgave: bij Drs. Femke Akerboom-Beekman via akerboom_femke@hotmail.com 

Wellicht een mooi idee om af te spreken, dat allen die komen, die dag een Lutherroos-speld 

dragen? 

Overigens wordt ook de diaconale inzamelingsactie Bahu mem Bahu (Boten voor de kerk 

van de Batu-eilanden) afgesloten. Mw. Praxedis Bouwman zal daar ter plaatse zijn en een 

groet uit Nederland overbrengen. 

Namens de Cie Lutherdecade 

Drs. Perla Akerboom-Roelofs en Ds. Erwin de Fouw 

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/500-jaar-protestant/protestantse-lezing
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/500?aanmelder=96506%2Fsubscribe%3Finvitation_key%3DRdR-KsM2Eq_DQTzeYEfwaihTJ2ludl9rZXlfdjInCnAxCkk5NjUwNgpJNDMzMTgzMApTJ2FceGMzV1x4Y2QwXHhmNmkoXHgxNVx4ZmFceGYwXHhlMFx4Y2FxaVx4ZDVOXHgwYmpceDhhXHhjMlx4ZWFceDE4XHgxNlx4MDJceDEyaVx4ZjVceGFlYVx4ZjhceDgxJwpwMgpOTk50cDMKLg..%26survey_id%3D85239
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