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Bezegeling dialoogproces in Uppsala
Suriname: ELKS viert haar 275-jarig bestaan
biedt herkenbare viering
1Nieuwe ‘Orde van de hoofddienst’
maart 2017
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Ten geleide
Als u dit leest zijn de landelijke verkiezingen voorbij en is
de grootste politieke partij bekend. Dan weten we ook voor
welke waarden wij hebben gekozen. ‘Waarden’ met het
onlosmakelijke broertje ‘Normen’ lag menigeen als een soort
mantra voorin de mond tijdens de afgelopen campagnetijd.
Te pas en te onpas en vaak in de ‘verkeerde’ volgorde. Als
samenleving vorm je eerst de waarden; de hierna bepaalde
normen zijn er ter naleving van die waarden. En niet andersom.
Ook een religie is als gemeenschap georganiseerd rond
centrale waarden en geeft zo richting aan het stellen van
prioriteiten en keuzes, zo zegt Annette Merz in haar stelling
op pag. 25. Ze bepleit een voor haar belangrijke kernwaarde:
die van de compassie. Veel problemen, individueel en in het
publieke domein, komen voort uit tegenstrijdige waarden;
door compassie centraal te stellen in denken, voelen én

handelen komt het - in wederzijdsheid - tot betere oplossingen. Daarvan is ze overtuigd.
Zo bezien was compassie ook een sturende waarde bij de
(ontdekking van) kerkelijke eenheid tussen oud-katholieken
en lutheranen die elkaar in Uppsala tegemoet kwamen in
de erkenning van elkaars sacramenten, ambtsdragers en
opleidingen. Een mooie bezegeling van een intensief
dialoogproces.
En zou er ook met compassie zijn gestemd bij die andere
belangrijke verkiezing: die van de nieuwe evangelischlutherse synode? We zijn razend benieuwd. Daarover meer
in het volgende nummer.
De redactie wenst u een zalig Pasen.
Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman
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Agenda 500 jaar Reformatie
01-04-2017 en 02-04-2017
Grote Kerkhof, Deventer
Geschichten auf Reisen 500 Jahre Reformation
www.protestant500overijssel.nl
01-04-2017
Grote of Stephanuskerk,
Hasselt – 19:30 uur
Concert Groot Reformatiekoor
www.reformatiekoor.nl
05-04-2017
Grotekerksplein, Dordrecht
Geschichten auf Reisen 500 Jahre Reformation
http://www.luthersdordrecht.nl
08-04-2017
Martinikerk, Doopsgezinde kerk
en Museum Martena in Franeker;
Nijkleaster in Jorwerd
Estafette ‘Als een lopend vuur’,
thema: Verder vertellen.
Over Menno Simons en Anna Maria

van Schurman; orgelconcert door
Fred Veenstra, burgemeester Fryske
Marren; meditatieve wandeling;
Theater ‘Kom naar voren’ met Kees
Posthumus; Symfonie nr. 5 van
Mendelssohn (Reformatie symfonie)
door het Fries Symfonie Orkest o.l.v.
Gerhart Drijvers.
Volledig programma op:
www.protestantsekerk.nl
19-04-2017
Lutherse kerk, Langestraat 61,
Amersfoort – 19:30 uur
Lezing ‘Protestliederen en
propaganda in de middeleeuwen’
door Lydia Vroegindeweij
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/
22-04-2017
Sint Joostkapel, Lage Gouwe 134,
Gouda – 12:00 uur
Tischrede, thema ‘De vrolijke ruil’
met ds. Klaas Touwen
www.rvkgouda.nl

08-05-2017
H. Josephkerk, Aalberseplein 2,
Gouda – 20:00 uur
Gespreksavond, thema ‘Van conflict
naar gemeenschap’ met pastor Paul
Schuurmans en drs. Cees Muusse.
www.rvkgouda.nl
13-05-2017
Dronten
Estafette ‘Als een lopend vuur’,
thema: Vrij en vrolijk geloven
www.protestantsekerk.nl
13-05-2017
Markt Hardenberg – vanaf 11:15 uur
Lutherfestival
www.protestant500overijssel.nl
13-05-2017
Lutherse kerk, Mecklenburglaan
50-52, Bussum - vanaf 14:00 uur
Collegetour rond Luther met Colet
van de Ven
Vervolg op pagina 26

Meditatie
Pasen
Alles wat leeft, groeit. Maar daarbij gaat het niet altijd om
daadwerkelijk groter of meer van hetzelfde. Vaker betekent
die groei een verandering. Een meerwaarde, een nieuwe
diepte, een groei in het eigenlijke. Dat was er al van begin
af aan, maar misschien nog niet zichtbaar. Het laat zich
gaandeweg meer en meer zien. Door de verandering wordt
de kern zichtbaar. Er is geen groei in hoeveelheid, maar
een andere manier om tot jezelf te komen, een andere
manier om God te vinden. Dat geldt voor mij als individu
net zo als voor organisaties. Ook die hebben hun eigen
biografie. Een bedrijf, een land, een kerk.
Verandering gaat hand in hand met angst, pijn in de borst,
langzaam op adem komen en met vlinders in de buik.
En: verandering is risico. Het kan beter maar ook slechter
worden.
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en
Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om
hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf.
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de
ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken,
zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel
grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts
een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken
vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt
Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt
uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij
was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en
tegen Petrus: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen
jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’ Ze gingen naar
buiten en vluchtten bij het graf vandaan want ze waren
bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken
dat ze tegen niemand iets zeiden. (Marcus 16: 1-8)
Je moet rekening houden met het ergste. Voorbereid zijn
op wat kán gebeuren. De vrouwen hielden vol onder het
kruis, ze legden zijn lichaam in het graf. Nu gaan zij naar
huis. Hun hoop is gestorven. Niets is meer als daarvoor.
Wat een verandering.
We zijn vaak voorbereid op het ergste. Als je wacht op een
uitslag van de arts, ben je lang tevoren al zenuwachtig omdat
de boodschap ernstig kan zijn. Als je bent voorbereid op het
ergste, hoef je niet met teleurstellingen te leven – zo lijkt
de levensleus van velen te zijn.
Ik wil dat niet. Ik wil niet steeds aan het ergste denken.
Natuurlijk kan het gebeuren maar ik wil zo niet leven.
Misschien is het veiliger en ook makkelijker. Na een toets
op school zeggen leerlingen dat het heel moeilijk was en
dat het vast een onvoldoende wordt – dan kan het uit
eindelijke resultaat niet meer zo tegenvallen. Dan is de
teleurstelling als het ware al geïncasseerd; de dag is verpest,
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een beetje tenminste, maar ik sta veilig. Voor mij kan het
alleen nog meevallen.
Ik wil zo niet leven… als daar niet nog iets was: Pasen.
Pasen zet alles op zijn kop. Niet hard, niet voor publiek –
eerst alleen voor een paar vrouwen en mannen. Maar:
Pasen zegt precies het tegenovergestelde! Altijd op het
beste rekenen.
De vrouwen handelen volgens een bekend menselijk principe:
liever een goed verzorgd onheil dan het heil verwachten
dat toch niet komt.
Maar het heil is gekomen! En met dat heil de grootste
wanorde: een leeg graf. Het lichaam is er niet meer. Er ligt
alleen nog een doek. Vrouwen rennen schreeuwend uit
elkaar. Dat moet heil zijn? Reuzechaos. Waarom?
Pasen houdt rekening met het beste. Dát vieren wij nu. En
daarmee wordt onze onheilsordening overhoop gegooid.
Wat wij in de wereld tegenkomen: dat mensen het kwaad
kiezen, letterlijk op het kwaad stemmen omdat zij geen
heil meer verwachten en uit puur protest stemmen op
populisten. Niet omdat zij werkelijk hopen op verbetering
– dat weten ze heus wel, dat is niet zo.
Nee, wat ik wil is: rekenen op het beste. Ook als alles
tevergeefs of onmogelijk lijkt. Juist dan reken ik erop dat
verandering mogelijk is. Dat is Pasen. Na de dood komt
het leven! Niet zomaar uit optimisme maar uit vertrouwen
in God. Jezus was dood en leeft.
Pasen ontvangen wij als geschenk.
Mooi, dat Pasen daarbij geen rekening houdt met mijn
menselijke angst. Daarom begint het met schrik, met
vlucht. Een volstrekt nieuw levensgevoel is dan om ineens
niet meer op het ergste te hoeven rekenen. Dat verandert
het perspectief. Ik zal leven – omdat Jezus leeft. Omdat
zijn liefde overwint.
Zo wil ik leven!
Detlef Bohlken
predikant ELG Leerdam, Culemborg, Tiel
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Bewaren en inbrengen van de lutherse
traditie: hoe zat het ook alweer?
Al in haar eerste zittingsjaar (2013/2014) stelde de evangelisch-lutherse synode voor om
de besteding van de zogenaamde Veerman-gelden door een aparte commissie te laten
beoordelen. Deze commissie BILT werd ingesteld naast de bestaande Commissie Steun
verlening (door de Kleine Synode). Hoe werkt BILT en voor welke projecten is het bedoeld?

S

teunverlening aan evangelisch-lutherse gemeenten
(ELG’s) voor projecten gericht op het bewaren en
inbrengen van de lutherse traditie in de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN), daarmee houdt de commissie BILT
zich bezig. De afkorting BILT is niet direct enthousiasmerend,
evenmin associeert die meteen met doelstelling en mogelijkheden. Nog steeds weet niet elke ELG precies hoe een
steunaanvraag kan worden ingediend en waarvoor. Er
werd geklaagd over ‘veel gedoe en rompslomp’.

Uitgangspunt en voorwaarden
De Veerman-gelden zijn bedoeld voor inbreng van de
lutherse traditie binnen de gehele Protestantse Kerk. Daarvoor moet je nog wel wat doen. Bij de commissie BILT kan
sinds 2015 een gemeente steun aanvragen in variërende
bedragen, voor speciale projecten en activiteiten, mits
goed gemotiveerd en voorzien van (gedetailleerde) bijlagen
zoals plan van aanpak, jaarrekeningen en een beleidsplan.
Een projectaanvraag moet duidelijk getuigen van het
‘bewaren en inbrengen van de lutherse traditie’. Dat kan
ook heel goed samen met andere gemeenten, waarbij de
ene aanvrager dan optreedt als woord- en penvoerder. Bij
zo’n aanvraag hoort een omschrijving over hoe dat dienstbaar wordt aan het kerkzijn binnen de Protestantse Kerk,
inclusief een begroting van kosten, mensuren en materialen.
Welk deel van de aanvraag valt onder de normale gemeente
activiteiten en wat is als extra inzet nodig? De commissie
BILT gaat er namelijk vanuit dat de aanvrager ook zelf
een financiële bijdrage levert aan het project. Afhankelijk
van de wenselijkheid en noodzaak van het project kan een
financiële aanvraag ook gedeeltelijk worden toegekend.

Van specifiek bouwherstel tot cantatedienst
Dat zijn nogal wat (strenge) voorwaarden. In lutherse
gemeenten wordt dat soms ook zo ervaren. Zo vond ELG
Amsterdam bijvoorbeeld dat de subsidievoorwaarden niet
erg ruimhartig werden gehanteerd (voorjaar 2016) bij de
bijdragetoekenning van pioniersplekken. Erik Fleddderus,
voorzitter van de synodale commissie: “In 2015 zijn twaalf
van de vijftien aanvragen toegewezen; drie daarvan niet
omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. Het loont
hoe dan ook de moeite een steunaanvraag te doen voor
een specifiek luthers project van lutherse gemeenten in de
Protestantse Kerk.”
Allerlei projecten komen in aanmerking, variërend van
workshop en kunstproject tot specifiek bouwherstel, maar
ook voorlichtingsavonden over de lutherse traditie met
4

andere protestanten of een bijdrage voor een lutherse
onderzoeksplek of voor een cantatedienst.
Voor hulp en advies bij het aanvraagtraject kunnen
gemeenten nog steeds terecht bij adviseurs via de commissie
Steunverlening (zie kader 2) en sinds kort ook bij het
vraag-en-antwoordpunt van het Dienstencentrum waar
deskundigen vijf dagen per week aan de telefoon klaar
zitten.
De steunverlening betreft overigens niet alleen ‘luxe’
projecten; het bedrag is ontstaan uit nood van de samenwerkende kerken. Maar de verhouding ‘luthers’ (één predikant op vierhonderd leden) is een andere dan de algemene
situatie in de Protestantse Kerk, waar de verhouding één
predikant op duizend leden is. Dat maakt het honoreren
van een aanvraag ook waarschijnlijker.
Alma Evenhuis

Mee(r) doen met BILT
Op de Kerkenradendag van 18 maart was het centrale
thema ‘uw eigen gemeente’: hoe kan de synode lutherse
gemeenten het best (ook financieel) terzijde staan? Om
meer te halen uit gemeentelijk geplande activiteiten was
er een workshop voor gemeenten die ‘tobben’ met een
aanvraag voor de commissie BILT, ook ter inspiratie voor
het doen van een eigen aanvraag. Hieraan voorafgaand
was via een vragenlijst aan (vertegenwoordigers van)
lutherse gemeenten gevraagd naar hun ervaring met
subsidieaanvragen, projectmatig werken en hun voornemen
om al dan niet gebruik te maken van het steunfonds BILT.
Informatie over BILT:
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/
besturen/commissies-landelijk/luthers

Commissie Steunverlening: subsidie op locatie
Wie dit jaar een subsidieaanvraag wil doen voor hulp
door een gemeentebegeleider binnen de eigen gemeente
kan dit nog steeds doen via de commissie Steunverlening.
De gemeente (college van rentmeesters) vraagt subsidie
schriftelijk aan bij de Commissie Steunverlening, p/a
Bureau Steunverlening Protestantse Kerk, Postbus 8504,
3503 RM Utrecht.
www.protestantsekerk.nl/subsidie
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Tussen Regge en Dinkel Lutheranen in Twente
De lutherse gemeente Zutphen bestrijkt een gebied als een
bisdom: de IJsselstreek, de Achterhoek en inderdaad Twente.
De gemeente komt samen op drie ‘preekplaatsen’ waar méér
gebeurt dan preken alleen, Zutphen en – oostwaarts –
Twekkelo en Hengelo.

H

oe een lutherse geloofsgemeenschap ontstond, na
een huisbezoekronde onder Twentse lutheranen in
diaspora, waarin oud-katholieken en lutheranen
elkaar heel goed verstaan. En waarin ‘opbouw’ meer toekomst in zich bergt dan ‘geschiedenis’.

Twekkelo
De Zutphense gemeente Twekkelo (sinds 1694) is een doorsnee
lutherse gemeente, voor zover er überhaupt van ‘doorsnee’
sprake kan zijn in huidig luthers Nederlands. Zij komt
samen in haar eigen kerk, een eeuwenoud pand, vanouds
een stadsboerderij in de binnenstad.
De geschiedenis van de Twentse gemeente is een heel ander
verhaal. Zij dateert van 1956 en staat, naar haar herkomst,
officieel nog te boek als de lutherse gemeente Enschede.
Sinds 2009 maakt zij als huisgemeente deel uit van de
gemeente Zutphen. De gemeente kerkt eens in de vier weken
in de Johanneskerk in Twekkelo en geniet pastorale zorg
van dominee IJda de Mol-Buizert. De gemeente is klein,
haar kwaliteit ligt in het omzien naar elkaar. Het kerkgebouw
dat zij benut ligt achteraf. Veel nieuwe mensen komen er
niet naartoe.

Hengelo
Dat ligt anders met de gemeenschap in Hengelo. Om het
lutherse geluid in Twente te laten doorklinken zijn er, sinds
oktober 2013, eens per maand lutherse diensten in de
oud-katholieke Lebuïnuskapel. Dominee Louisa Vos: “Er
waren al goede contacten met de oud-katholieken die hier
een paar jaar geleden de voormalige synagoge betrokken.
We hebben gevraagd of wij in hun kerkgebouw mee konden
doen. Zij komen samen op de tweede en vierde zondag van
de maand, wij op de eerste zondag. Maar het komt ook
voor dat een oud-katholiek eens een zondag eerder komt
of een lutheraan een zondag later.”
Van meet af aan worden deze diensten ondersteund door
een cantorij, onder leiding van Gerrit Baas, zodat niet alleen
de verkondiging in orde is maar ook de muziek. Vier maal
per jaar is er een cantatedienst die in bredere kring
belangstelling wekt.

Samenwerking met de oud-katholieke statie
Dat apart kerken blijven ze doen in Twente, maar de
oud-katholieken (protestante katholieken) en lutheranen
(katholieke protestanten) verstaan elkaar goed. Louisa Vos:
“Sinds 2014 hebben we gezamenlijke activiteiten, gesprekken
elkkwartaal

Louisa Vos

en maaltijden met een oud-katholieke dagsluiting of met
lutherse completen. Dit jaar zullen we voor het eerst
Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake samen vieren! Op 1 juli hebben we een gezamenlijke
buitendag op landgoed Herinckhave te Fleringen, met
gebruik van de bijbehorende eeuwenoude kapel.”
De Zutphense predikante staat aan de wieg van de lutherse
geloofsgemeenschap in Hengelo, die ontstond na een huisbezoekronde onder de Twentse lutheranen in de diaspora,
maar de verantwoordelijkheid voor de opbouw van deze
gemeenschap deelt zij graag met dominee Andrea Führmann,
de twee emerituspredikanten Frans Wiersma en Otto Mulder,
en met pastoor Ward Cortvriendt. In de gezamenlijke viering
van het Triduum Pascale gaan Frans Wiersma en Ward
Cortvriendt voor. Louisa Vos dient op die dagen de gemeente
in Zutphen. “In Zutphen hebben we vooral een protestantse
samenwerking, ik neem daar deel aan het ministerie en we
hebben een gezamenlijk protestants kerkblad. In Hengelo
slaat de balans naar de andere kant uit. Als lutheranen
dragen wij immers die beide kanten in ons. Zwei Seelen
wohnen, ach! in meiner Brust.”

Gemeente zijn, gemeente worden
Typerend voor de ‘preekplaats’ Hengelo is dat er wel een
geloofsgemeenschap is, maar die is weinig geformaliseerd.
Op een barre nieuwjaarsdag was er een ochtendgebed met
zeven mensen, een kleine groep die volop ervaart: wij zíjn
hier een gemeente.
Er is de aantrekkingskracht van die lutherse dienst eens in
de maand. Vanuit de wijde regio weten lutheranen en vele
anderen dit enorm te waarderen. Ondertussen zijn zij veelal
ook elders – in dorpen en steden in de omtrek – kerkelijk
betrokken. Het lutherse is niet hun enige ziel en zaligheid;
het komt erbij.
Louisa Vos: “Pas als je gemeente bent, kun je het ook worden.
We denken nu aan vormen van lidmaatschap, een lijstje,
zodat we ons gemeenteleven wat beter op papier kunnen
zetten en het zo met anderen te delen. In Hengelo zijn we
een gemeente in opbouw en soms nog fragiel. Ook de
oud-katholieken zijn hier nog maar net begonnen. Geen
heuse parochie, het is nog maar een statie, net iets steviger
dan wij. Maar ‘opbouw’ is een mooi woord, dat bergt meer
toekomst in zich dan geschiedenis.”
Klaas Touwen
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Evangelisch-Lutherse Kerk
in Suriname: 275 jaar
Afgelopen najaar vierde de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname (ELKS) haar
275-jarig bestaan. Op uitnodiging van de zustergemeente is vanuit de ELG Amsterdam (Oude Lutherse Kerk, De Nieuwe Stad in Amsterdam-Zuidoost en de Lutherse
Kerk in Haarlem) een delegatie naar Suriname gereisd om het feest mee te vieren.
Bianca Gallant was er namens de Oude Lutherse Kerk, Sylvia Blackson en Janice
van der Wees namens Zuidoost en Meta van Schaik vertegenwoordigde Haarlem en
de diaconie van de ELGA.

L

inda Profijt–del Prado, voorzitter van de kerkenraad
van de 275-jarige Maarten Luther Kerk in Paramaribo,
kijkt met veel genoegen terug op het jubileum. Van
oktober tot en met december 2016 is er met inzet van velen
een prachtig programma afgewerkt, variërend van een
oecumenische Reformatiedienst, een kerkdienst met de
ordinatie van de predikanten Daniella Dokman en Urwin
Holband, lezingen en een concert, tot een buitendag voor
alle gemeenteleden waarbij zo’n 175 mensen genoten van
het goede leven.
Linda Profijt vertelt over de protestmars door Paramaribo
op 10 december waaraan zowel kinderen als volwassenen
deelnamen. Op deze manier werd aandacht gevraagd voor
geweld tegen kinderen. Deelnemers droegen T-shirts met
de Lutherroos en de tekst: Ook al ben ik klein, mijn lichaam
is van mij. Het was de kick off van een scala aan activiteiten
die dit jaar in Suriname georganiseerd worden om 500 jaar
Reformatie te vieren en gedenken.
Voor Linda Profijt is het contact met de ELGA belangrijk:
“De Maarten Luther Kerk is gesticht vanuit Amsterdam. We
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die geschiedenis
blijft, die kun je niet uitwissen. We moeten ons steeds
opnieuw afvragen wat we voor elkaar kunnen betekenen
en hoe we onze relatie ook vandaag vorm kunnen geven.”

Geld sturen is zinloos, zorg voor elkaar helpt wél
Het gaat economisch slecht in Suriname. De ELKS heeft
wat dat betreft een belangrijke sociaal-maatschappelijke
functie. Dat hebben Bianca Gallant, Janice van der Wees en
Meta van Schaik ook gezien. Gallant: “Ik ben opgegroeid
in de Maarten Luther Kerk, heb er belijdenis gedaan.
Vroeger kwam je alleen voor de viering, nu zet de kerk
allerlei projecten op, met name voor hen die aan de rand
van de samenleving moeten leven, zoals dak- en thuislozen.
In die tijd was voor mij de diaconie in Suriname veel minder
zichtbaar dan vandaag de dag; de Maarten Luther Kerk
heeft zelfs plannen om een gaarkeuken te beginnen.”
Janice van der Wees vertelt hoe bij haar in AmsterdamZuidoost door families pakketten met voedsel en kleding
worden samengesteld en verstuurd naar hun verwanten in
Suriname, niet ‘voor de leuk’ maar puur uit noodzaak:
“Geld sturen heeft helemaal geen zin. De Surinaamse dollar
is niet waardevast, die fluctueert per dag. De meest basale
6

Van voor naar achter: Janice van der Wees, Jessie Doorson,
Linda Profijt-del Prado, Sylvia Blackson, Bianca Gallant en
Meta van Schaik
goederen zijn onbetaalbaar geworden. Ik zie nu echt
armoede in Suriname en een verharding in de samenleving.
De verschillen tussen arm en rijk zijn groot. Ik vind het
mooi maar ook schrijnend om te zien dat mensen die het
slecht hebben mensen steunen die het nóg slechter hebben.”
Meta van Schaik is onder de indruk van de positieve
houding van haar geloofsgenoten in Suriname: ”Mensen
zorgen echt voor elkaar, proberen elkaar altijd te helpen.
Ik heb gezien hoe gelovig de mensen zijn en hoe geloof
hen tot steun is: men wenst elkaar altijd Gods zegen toe,
er worden kaarsjes aangestoken. Van Linda Profijt krijg
ik mooie teksten gemaild. Ik leer daarvan. Het gaf me een
groot gevoel van vertrouwen en veiligheid.”
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Vrouwen trekken toch de kar
De ELGA heeft een diaconaal project meegenomen uit
Suriname, de Stichting People Helping People. Deze stichting
is opgericht door Jessie Doorson, een jonge vrouw die
onder de paraplu van deze stichting allerlei projecten opzet
om mensen te ondersteunen. Zo heeft ze een schoolbroodproject opgestart omdat ze erachter kwam dat veel kinderen
zonder ontbijt naar school gaan. Daarnaast lukte het haar
om, in samenwerking met het ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij, een moestuinproject te organiseren
zodat mensen hun eigen groenten kunnen verbouwen.
Bianca Gallant: “Jessie heeft het helemaal; ze is een sterke
vrouw die zich inzet, samen met andere capabele jonge
mensen. En ja, dat zijn voornamelijk vrouwen; die trekken
toch vaak de kar in Suriname. Jessie heeft de ambitie om
een broodbakkerij te beginnen en die te koppelen aan de
nog op te zetten gaarkeuken van de Maarten Luther Kerk.
Zo wil ze mensen de mogelijkheid geven in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Vanwege de historische
verbondenheid ga ik in de Oude Lutherse Kerk met People
Helping People aan de slag maar uiteindelijk wordt het
project natuurlijk gedragen door de hele ELGA.”

Linda Profijt is zich zeer bewust van het belang van de
kerk in de wereld van vandaag: “We leven in een verruwde
wereld. De kerk is een plek waar mensen zich thuis moeten
voelen, gedragen door de liefde van de Heer, door naastenliefde. God zoekt ons op en zo zal Hij degene die Hém
zoekt niet in de steek laten. Wij die door geloof leven,
leven ook voor de ander. De kerk is een plek die de mens
nooit de rug mag toekeren.”
Martje van der Heijden

- ELKS, www.surichurch.net/pages.asp?pageid=42934
- ELGA, www.luthersamsterdam.nl/
- Diaconie ELGA, www.diaconie.com/ - Change Remove

LWF Nieuws

N

egentien vrouwen en mannen uit alle regio’s van
de Lutherse Wereldfederatie (LWF) hebben van
19-28 januari deelgenomen aan de eerste LWFseminar voor leken in leidinggevende posities in de kerk
in het LWF Center in Wittenberg, Duitsland, en in het
Oecumenisch Centrum, in Genève, Zwitserland.
Onder de titel ‘priesterschap van alle gelovigen’ hebben
de niet-gewijde leiders van lidkerken van de Lutherse
Wereldfederatie de mogelijkheid om lutherse theologie te
studeren op historische plaatsen van de Reformatie en de
gemeenschap van kerken over de hele wereld te ervaren.
De federatie heeft zich verbonden om een inclusieve
gemeenschap te zijn. Mannen en vrouwen genieten volledige en gelijke deelname aan het leven in de kerk en in
de samenleving, maar ook in besluitvormingsprocessen,
activiteiten en programma’s.
Maandenlang hebben tieners en jongeren, vluchtelingen
in Rwamwanja, geoefend op hun zang, drama, dans, kunst
en moderoutines. Op 1 februari kregen ze de beloning: als
deelnemers en winnaars in de talentenjacht ‘Rwamwanja’s
got talent’, georganiseerd door de Lutherse Wereldfederatie
en de United States Bureau of Population, refugees and
Migration (BPRM). Daarmee kwam een gevoel van vreugde
en sterrendom tot leven in het vluchtelingenkamp in het
westen van Oeganda. In dit vluchtelingenkamp verblijven
meer dan 70.000 vluchtelingen uit de Democratische
Republiek Congo en andere buurlanden.
elkkwartaal

De Lutherse Wereldfederatie is dankbaar dat de fundamentele
beginselen van het internationaal humanitair recht werden
bevestigd toen de High Court of Kenya zich uitsprak tegen
de geplande sluiting van het Dadaab vluchtelingenkamp.
De federatie heeft de plannen van de Keniaanse regering om
de vluchtelingenkampen te sluiten gevolgd. Samen met
anderen heeft de federatie zijn bezorgdheid geuit over dit
voornemen: het ondermijnt het internationaal recht, in het
bijzonder het recht op asiel. De federatie richt zich op het
handhaven van de rechten en behoeften van vluchtelingen.
De Lutherse Wereldfederatie werkt sinds 1992 in Kenia,
eerst in Kakuma, en sinds 2008 in Dadaab en biedt primair
onderwijs, beroepsopleiding, ontwikkeling van jonge
kinderen, en ondersteuning aan mensen met een handicap
en ouderen in de Dadaab vluchtelingenkampen. Het langdurige verblijf van vluchtelingen in Kenia baart de
Lutherse Wereldfederatie zorgen. Idealiter moeten vluchtelingen terugkeren naar het land van herkomst. Echter,
humanitaire beginselen geven aan dat ze nooit gedwongen
mogen worden tot repatriëring en dat ze niet gestuurd
mogen worden in situaties waarin hun leven in gevaar
zou zijn.
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KALME in Lutherstadt Wittenberg
Weer arriveer ik in Lutherstadt Wittenberg. De reden van mijn bezoek: de Kalme
conferentie over 500 jaar Reformatie en de komende LWF-Assemblee in Namibië.

V

oor het tweede seminar in 2016
zijn de leden van KALME afgereisd naar Lutherstadt Wittenberg, waar we zijn ondergebracht in
Leucorea, het gebouw van de Martin
Luther Universiteit.
We beginnen de eerste dag met een
wandeling door de stad, als voorbereiding op de eerste spreker, dominee
Hans Kasch. Een gids leidt ons via de
belangrijkste straten van Wittenberg
naar de Slotkerk. Achter de kerk wordt
nog hard gewerkt. We zien bulldozers
en vrachtwagens met zand en stenen.
Archeologen en bouwlieden lopen
door elkaar heen en zijn naast elkaar
aan het werk. Deze werkzaamheden
gebeuren uit het zicht, achter een blok
huizen aan de Collegienstrasse, de
belangrijkste weg in het oude centrum
van de stad.
Hoewel slechts 14% van de inwoners
van Wittenberg kerkelijk is, zijn kosten
noch moeite gespaard om de stad
goed op de kaart te zetten als Lutherstadt Wittenberg. Men is Luther
dankbaar want zonder hem zou deze
stad nooit zo bekend zijn geworden.

Reformatie-evenementen
In de middag krijgen we een uitgebreid
verhaal van dominee Hans Kasch, al
sinds 1 februari 2009 directeur van het
LWF-centrum in Wittenberg, nadat
was besloten dat er een permanente
vestiging moest komen in verband
met het Lutherjaar 2017. Kasch is
betrokken bij alle ontwikkelingen en
activiteiten en heeft in de loop der
jaren veel mensen mogen rondleiden
in de stad.
Met groot enthousiasme vertelt hij
over de Luther Garten, waarvoor veel
belangstelling is. Ambassadeurs, politici
en media komen graag kijken naar dit
project. Staatshoofden planten graag
een boompje als ze op bezoek zijn in
Duitsland. Nederland plantte in 2010
al een boom; Praxedis Bouwman,
president van KALME, was erbij.
Kasch houdt zich ook bezig met allerlei evenementen waarbij lutheranen
uit de hele wereld naar Wittenberg
8

Luther Garten in Wittenberg (foto: Ingeborg Kriegsman)
komen. Seminars voor theologen,
vanaf januari ook een seminar voor
lekenpredikers en een bijeenkomst
van tien dagen met de Young Reformers. Daarnaast wordt samengewerkt
met kerkgenootschappen die graag
aansluiten bij 500 jaar Reformatie en
met de Rooms-Katholieke Kerk.
Samenwerking is een belangrijk item,
juist in deze tijd. 500 jaar Reformatie
moet niet alleen een luthers maar ook
een oecumenisch feestje worden; een
feest voor alle christenen.
De tweede dag kijken we naar de
activiteiten die worden ontplooid
rond 500 jaar Reformatie in de verschillende deelnemende landen aan
dit seminar. Wat wordt gedaan in
Polen, Rusland, Estland, Letland,
Litouwen, Slowakije, Hongarije en
Nederland? Er komen veel initiatieven
voorbij: een Reformatiecongres, een
reizende musical, concerten, bezoek
aan Luthersteden, een Martin Luthermonument naast de kerk in Vilnius
en een fraaie Facebookpagina uit
Hongarije.
Aan het eind van de middag loop ik
snel naar de Collegienstrasse om twee
flesjes Lutherbier te kopen in een
eenvoudige souvenirwinkel met veel
Luther-items. Ik word geholpen door
twee lieve oudere mensen, die de
flesjes in krantenpapier wikkelen
zodat ze niet stuk gaan onderweg.
Terwijl ik terugloop naar Leucorea
denk ik terug aan het verhaal van
maart 2017

Hans Kasch over de slotmanifestatie
van de Kirchentag op de oever van
de Elbe. Het is de bedoeling dat men
daar ook blijft, maar wat gebeurt er
als een deel van deze mensenmassa
toch de binnenstad van Wittenberg
bezoekt? Wat gebeurt er in de winkel
waar ik net was als daar zo’n vijftig
mensen naar binnen lopen?

Assemblee
Dag twee staat in het teken van de
komende LWF-Assemblee in Namibië
en de Europese pre-assemblee in Höör
in Zweden, vanaf 31 januari. Arni
Svanur Danielson van de LWF-locatie
Berlijn informeert ons over de activiteiten in Windhoek. De assemblee
duurt een week maar voorafgaand
zijn er pre-assemblees voor vrouwen
en Young Reformers.
De Lutherse Wereldfederatie is nog op
zoek naar journalisten en fotografen
vanuit de Lutherse kerken die dagelijks
berichten de wereld in gaan sturen.
Ireneusz Lukas van de federatie in
Genève houdt zich bezig met de preassemblee in Höör. Ook daarvoor zijn
nog journalisten en fotografen nodig.
Dat beide heren aanwezig zijn bij
deze KALME-ontmoeting is dus niet
vreemd; ze zijn vertrouwd met communicatie. De deelnemers gaan zich de
komende tijd beraden op hun deelname in zowel Höör als Windhoek.
Ingeborg Kriegsman
elkkwartaal

Nieuwe ‘Orde van de hoofddienst’
biedt een herkenbare viering
In opdracht van de synode werkte de commissie voor Liturgie en Kerkmuziek ruim
twee jaar aan een revisie van de ‘Orde van de hoofddienst’. Tijdens een extra
synodevergadering in Woerden in februari werd een positief preadvies omgezet
in definitieve aanvaarding van het revisievoorstel. Nu ook met instemming van de
theologische commissie.

A

anleiding voor de revisie was de vraag naar een
(ingebonden) luthers katern bij het Liedboek, zingen
en bidden in huis en kerk (2013) met zondagsliederen
en de liturgie van de hoofddienst. Maar hiervoor gaf de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) geen toestemming: ‘dan kunnen we voor elke bloedgroep wel een
katern meenemen…’ Het moest dus anders. Maar welke Orde
van de hoofddienst zou het dan moeten worden? Die uit
1973; 1988; Orde 1 volgens de lutherse traditie in Dienstboek 1998 - in 2016 als Dienstboek van de Protestantse Kerk
vastgesteld - of de in het Liedboek opgenomen gezongen
onderdelen van gewijzigde bewoordingen en melodieën?
Het was geen geringe klus waarover de commissie voor
Liturgie en Kerkmuziek zich met noeste inzet boog.

‘In christelijke vrijheid en naar eigen goeddunken’
bij de tijd gebracht
Eerder al had de commissie, bij monde van adviseur Gerrit
Baas, haar voorstel aan de vergadering toegelicht: “We gaan
ervan uit dat dit voorstel op veel plaatsen ingang vindt en
zo bijdraagt aan een liturgie die mensen niet in de war
brengt maar juist een herkenbare viering biedt. Zoals
Luther de liturgie in het spanningsveld van de christelijke
vrijheid en de dienst aan de naaste en de eenheid stelt, zo
mag je met dit voorstel omgaan.” In zijn voorwoord bij de
Duitse mis schreef Luther destijds: ‘Voor alles wil ik - ook
om Gods wil - al degene, die onze orde van de eredienst
willen zien of opvolgen, heel vriendelijk vragen dat ze er
geen verplichtende wet van maken noch iemands geweten
ermee strikken en vangen. Maar deze orde volgens de
christelijke vrijheid en hun goeddunken gebruiken, hoe,
waar, wanneer en zolang het past en de omstandigheden
het eisen.’
“Nu gaat het om de bij de tijd gebrachte Orde van de
hoofddienst”, stelt Gerrit Baas.

Pax Domini of Pax Christi?
Een belangrijk uitgangspunt was: een hoofddienst met
viering van het Heilig Avondmaal. Baas en ‘de zijnen’
hanteren daarin de vroeg-kerkelijke benamingen vanwege
de verbinding met de traditie en de kerkmuziek. “Zo blijven
mensen vertrouwd met deze benamingen. We wilden zo
dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling blijven en
vergeet niet dat onze hoofddienst vertaald is uit het Duits.”
In de gezongen onderdelen van de liturgie is, waar mogelijk,
elkkwartaal

(Foto: Herbert Gazenbeek)
de taal gemoderniseerd, rekening houdend met de melodie.
De commissie had ook te maken met nieuwe visies op
hoofddienst-onderdelen. Zo werd in de Orde van 1955
uitgegaan van het Alleluia als afsluiting van de epistellezing,
maar het Alleluia is aankondiging van de evangelielezing.
Bij de Prefatie is de gebedsgroet in ere hersteld. “De vredegroet zoals we die nu kennen is zo ingeburgerd in onze
liturgie dat we die een vaste plek gaven. De plaats van de
vredegroet is nu na het Agnus Dei. Als je elkaar de vrede
van Christus wenst, kun je met elkaar aan het Avondmaal”. En wens je elkaar dan de vrede van Christus toe of
de vrede van de Heer? Gekozen is voor Pax Christi.
Ook het lichaam doet mee in de eredienst; het advies is te
gaan staan op bepaalde momenten en aan het begin van
de avondmaalsviering. En als antwoord van de gemeente
op de schriftlezingen krijgt de geloofsbelijdenis in elke
dienst een vaste plaats in de liturgie (terug).

Met oog op oecumenisch gebruik
De theologische commissie (zie kader) die uiteindelijk moest
instemmen met het voorstel zoals daar nu lag, was het - op
punten - niet meteen eens met de revisie. Beide commissies
gingen met elkaar om de tafel om alle gereviseerde aspecten
nog eens rustig door te nemen, ook met oog op het oecumenisch gebruik van deze Orde van de dienst. Zoals de
Latijnse termen (al dan niet met vertaling), het praktische
nut van lang moeten staan in de dienst, of over de doxologie bij het Onze Vader (een gezongen én gesproken versie
opnemen). Over een ander heikel punt: de biecht, voorafgaand aan het Avondmaal, zegt Baas: “Luther deed dat,
maar in Duitsland ligt het, ook nu, toch anders. In luthers
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Nederland leeft dit niet echt. Je kunt dat ook niet zomaar
invoeren, eerst moet je praten met de gemeenten.”

Zondagsliederen en nog 36 van Luther
Sinds het katern van 1988 deden de zondagsliederen uitstekend dienst. Toen in 2013 het Liedboek uitkwam probeerde de commissie alles om te nummeren; nu zijn ze
aangepast aan het Liedboek. Baas: “Uiteindelijk bleek dat
we er minder misten dan we dachten. Wel is het zo dat ze
soms in een net iets andere vertaling terug zijn te vinden.”
Daarnaar keek de commissie nauwgezet met oog op het
belang van muziek en lied in de lutherse eredienst.
Dat geldt ook voor de vertalingen van de 36 Lutherliederen.
Naar verwachting worden die gebundeld tot een apart boekje.
Gerrit Baas benadrukt dat het niet om één orde gaat: “Deze
Orde van de dienst kan bijdragen aan de veelkleurigheid
van de Protestantse Kerk, en zo is het ook bedoeld. Als
bijdrage aan de inbreng van de lutherse traditie, inclusief
speciale lutherliederen.”
Hij is tevreden. Ook over de flexibele en tegelijk serieuze
inzet van de betrokkenen. “Er was een goede en evenwichtige
inbreng. En als je bedenkt dat de eerste herbronning op
liturgie in 1955 tien jaar later al was omarmd en doorleefd door lutheranen - alsof het nooit anders was geweest
- geeft dat moed.”

De nieuwe synode krijgt het eerste exemplaar van de
nieuwe Orde van de hoofddienst op 6 mei aangeboden.
Met als volgende taak deze te voorzien van een beknopt
liturgisch compendium voor voorgangers en organisten,
met uitleg bij de liturgische onderdelen en enkele luther
liederen (inclusief alternatieven waar nodig). De uitgave
zal digitaal en gedrukt beschikbaar worden.
Alma Evenhuis

Theologische commissie
De theologische commissie, ingesteld door de evangelischlutherse synode, is een ‘orgaan van bijstand’ met als
belangrijke taak: toezicht op waarborging van lutherse
thema’s. Hiervoor dient zij de ELS (on)gevraagd van
advies. Op verzoek komt zij daarvoor op eigen initiatief
bijeen. In de commissie heeft de hoogleraar Lutherana
zitting naast het dagelijks bestuur van het convent van
lutherse predikanten. De theologische commissie wordt
ingesteld voor de maximale duur van de zittende ELS en
kan door een volgende synode opnieuw worden ingesteld.

Praxedis Bouwman: volop actief
binnen de (inter)religieuze dialoog
Tien jaar lang was Praxedis Bouwman hoofdredacteur van Elkkwartaal en daarmee
ook wel het ‘gezicht’ van luthers Nederland. Dat zij daarnaast betrokken is en was
bij veel andere lutherse zaken, met name op het gebied van communicatie, is
misschien minder bekend.

W

anneer je in gesprek gaat met Praxedis blijkt haar
enorme kennis van het lutherse. Ze heeft een groot
netwerk en is volledig op de hoogte van de ins en
outs. In de tijd dat zij hoofdredacteur was van Elkkwartaal
hadden we daar veel aan. Tegenwoordig is zij ook voorzitter
van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, daarvoor was ze vicepresident van de
World Association for Christian Communication (WACC) en
bestuurlijk betrokken bij Ecumenical News International.
Voor het Luthers Dagboek dat jaarlijks verschijnt, verzorgt
zij al jarenlang de redactie. “Ik ben een geduldig mens”,
zegt ze over zichzelf. Wat zij aanpakt is nooit voor een
korte periode, ze is beslist geen eendagsvlieg. Tijdens deze
werkzaamheden heeft ze een groot netwerk opgebouwd,
in binnen- en buitenland, met als gevolg dat ze regelmatig
wordt gevraagd voor ‘lutherse klussen’. Ook de LWF betrekt
haar bij werk op het gebied van communicatie, zoals
recent in Höör en van 10-16 mei dit jaar in Windhoek.
10

LWF-thema’s
Onlangs bezocht zij de pre-assemblee van de Lutherse
Wereldfederatie ( LWF) in Höör, Zweden, waar de drie
Europese regio’s samenkwamen als voorbereiding op de
assemblee in Namibië. In Höör was ze voorzitter van de
‘Message-group’, die verantwoordelijk was voor de terugkoppeling vanuit de diverse bijeenkomsten naar de voltallige
vergadering. Ook heeft zij in het plenaire gedeelte een
interview gehad met de Zweedse aartsbisschop Antje
Jackelén over ‘Kerk in de publieke ruimte’.
In de week voorafgaand aan de assemblee wordt in Namibië
de gebruikelijke pre-assemblee gehouden voor jongeren en
vrouwen vanuit de hele wereld. Het programma in Höör
was daardoor gecomprimeerd tot vier dagen. Intensieve
dagen waarin werd gesproken en nagedacht over thema’s
die aan de orde komen in Windhoek: het document ‘Self
Understanding’ van de LWF en het hoofdthema ‘Liberated
bij God’s Grace’. Ook werd geluisterd naar een presentatie
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Praxedis Bouwman in gesprek met aartsbisschop Antje Jackelén (foto: LWF Images)
door bisschop Burgert Brand van de German Evangelical
Lutheran Church in Namibië.

Verschillende contexten in ‘kerkzijn’
Tijdens deze pre-assemblee bleek dat er rond de thema’s op
het programma nogal wat verschillen zijn binnen Europa.
“Het is interessant om de drie regio’s van Europa bij elkaar
te hebben. In de gesprekken en door de thema’s die op de
agenda staan, kom je tot de ontdekking dat er toch wel
verschillende contexten zijn. Dat zit in de vanzelfsprekendheid van kerkzijn maar ook in dat het niet zo eenvoudig is
om in een meerderheidssetting kerk te zijn. Daarnaast zijn er
ook verschillen in de samenleving tussen Oost-Europa en de
rest”, aldus Praxedis. Door in workshops met kleine groepen
te werken, was het mogelijk meer to the point te komen.

Verkiezingen
Op het programma in Höör stond ook de nominatie voor
de komende LWF-verkiezingen. “De pre-assemblee is ook
verantwoordelijk voor de nominaties voor de verkiezingen
van de LWF-raad die in Namibië plaatsvindt. De drie
Europese regio’s komen elk afzonderlijk met een voorstel,
waarin de verdeelsleutel van 40% mannen, 40% vrouwen
en 20% jeugd aangehouden moet worden. Dat is nog een
heel gepuzzel”, vertelt Praxedis. “Vooral die verdeelsleutel
levert wel eens problemen op. De lijsten met de voordrachten
worden bekend gemaakt in de stukken voor de assemblee.”
De pre-assemblee was voor Praxedis een mooie voorbereiding
op Namibië, waar zij de LWF-staf versterkt op het gebied
van communicatie.
elkkwartaal

KALME
Communicatie is ook het onderwerp van KALME. In 2007
werd Praxedis voorzitter van KALME, tijdens een seminar
in Utrecht, en dat is zij nog steeds. Zij nam het stokje in
KALME vier jaar daarvoor over van Jibbo Poppen, in 2007
volgde zij de Russische Marina Chudenko op. KALME is
het Duitse letterwoord voor Communication Committee of
Lutheran Minority Churches in Europe. Inmiddels dekt
deze naam de lading niet meer want de leden zijn niet
alleen afkomstig uit ‘minority churches’, er is eerder
sprake van ‘minority identity’. Het uitdragen van de
lutherse identiteit staat bij KALME voorop.
Door de mengeling van West-Europese en Oost-Europese
lutherse kerken ontstaat wederzijds begrip, onder andere
op het gebied van communicatie over eerste opvang en
verdere aanpak van vluchtelingen. Het komende seminar in
Tallinn staat in het teken van ‘crisiscommunicatie’, een
onderwerp dat tijdens de seminar in Budapest in 2016 is
aangedragen.
Praxedis is bij KALME een bindende factor. Mede door haar
contacten met de LWF (KALME is deels een LWF-programma)
en ervaring weet zij steeds een boeiend en inspirerend
seminar te organiseren en zo bij te dragen aan de (inter)
religieuze dialoog.
Ingeborg Kriegsman
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Die zal zijn ogen niet geloven...
Met deze woorden eindigt Huub Oosterhuis zijn Lied 1001; woorden die nieuwsgierig
maken naar de volledige liedtekst, met als ondertitel Deze wereld omgekeerd.
Wie Luther een beetje kent hoort dan óp: dat is de taal van de theologie van het
kruis, van dood die tot leven leidt, van kracht in zwakheid, alles ondersteboven.

H

oog tijd trouwens, aandacht voor deze dichter die
voor de Catholica werd wat Willem Barnard was
voor de protestanten. Hun liederen werden en worden
over en weer gezongen, zo zingen is een voortrekker van
de oecumene! Het geheim is dat bijbelse taal en kracht in
beider liederen doorstraalt. Bij beiden anders, maar allebei
even indringend. Geen wonder dat ze zulke goede vrienden
waren en elkaars werk (her)kenden.

Hoe het begon
Tijdens zijn opleiding als pater ontdekten ze al gauw dat
Huub over een bijzonder taaltalent beschikte. Ze vroegen
hem om de jonge mensen eens iets anders te laten zingen
dan wat de traditionele, vaak nog op en uit het Latijn
gebaseerde, liturgie vroeg. Dat hebben ze geweten, want
zo ontstonden de eerste liederen. Hij vertelde mij eens hoe
hij het probleem van de melodieën oploste: hij leende ze

van liederen zoals bijvoorbeeld gezongen in jongeren
bijeenkomsten. Later werkte hij samen met componisten
die zo hun eigen stempel zetten op deze vernieuwings
beweging.

Woorden voor vragen en ergens een antwoord
Wat was het geheim van de Oosterhuisliederen die als een
stormwind door de kerken vlogen en zo geliefd werden?
Het was de herkenning, dat je samen ineens woorden had
voor wat je ook – juist als mensen met een toekomst –
vaag voelde; waarvoor je naar woorden verlangde, ook in
de vieringen waarin je opgroeide. Woorden voor vragen
en ergens een antwoord. Net als Willem Barnard had hij
er de gave voor, met als essentie: een dichter aan het
woord mét die gave. Ook in vertaling, vooral in Duitsland
gingen ze zijn liederen zingen, en hoe! En nog belangrijker:
zo kwamen ook bijbelse klanken en lijnen ineens tot leven.
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Een prachtig voorbeeld is De steppe zal bloeien (lied 608),
helemaal in de voetsporen van Jesaja (zie 32:15 en 43:20)
en de meeslepende zinnen die Jesaja zo sterk en geliefd
maken en de dichter doen zingen. Dan ook de rots die water
schenkt, waar Mozes voorbijkomt.
Lied 896 bloeit helemaal op uit het beeld van verloren,
zoeken en vinden, denk aan Lucas 15. Dat leidt dan tot een
krachtige, pastorale liedpreek met die sterkende regels:
Als zo de mensen leven en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen: hoeveel te meer dan God.
Hij ziet ons al van verre omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren is Hem een mensenkind.
En voordat wij Hem zoeken, zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen geeft Hij ons deze stem.
In Lied 788, voor een huwelijksinzegening, zie je in het
derde vers de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35) meelopen
en ook zij zijn samen niet meer alleen!

Hooglied met Pasen? Zeker wel
Even geheimzinnig en meeslepend als het Hooglied zelf is het
‘lied der liederen’ (808) dat we zelf op de tong kunnen nemen:
In diepe nacht ben ik gegaan.
Ik zocht in alle straten.
Mijn vriend is van mij heengegaan,
mijn god heeft mij verlaten.
Ik zocht hem en ik vond hem niet,
o wachters op uw ronde,
o aarde, hebt gij uw god gezien?
Toen heeft hij mij gevonden.
Een meesterlijk en gloeiend warm lied; herlees het voor je
het gaat zingen, let op wat Huub hier doet, let op die kleine
letters; God is hier helemaal mens geworden. Juist zo de
God van het leven en de onvatbare en onbegrijpelijke liefde.
Een groot lied met een groot geheim, net als het Hooglied
zelf, leg vooral de tekst van Hooglied 3 ernaast! En sla dan
meteen even terug in je liedboek naar Lied 629 van Tom
Naastepad, ook zo’n meesterdichter, dat leest als een vervolg
op Oosterhuis, met als hoogtepunt het laatste vers:
Ik ben in mijn hof gekomen, tot mijn zuster de bruid:
Hemel op aarde, de hemel is mijn woning, aarde breek in
jubel uit!
Hooglied met Pasen? Zeker wel, daarmee staan we wonderlijk genoeg in een lange liturgische traditie en de dichters
hebben daar weet van. Voor Pasen schonk Oosterhuis ons
ook nog 607 en 632. In beide liederen schijnt het licht in
de nacht en uit beide bloeit het paasgeheim verrassend op;
in 632 bovendien een uitzicht op Pinksteren: de Geest om
het uitzicht open te houden.

Pasen echt als nieuw
Hoe vaak vierden wij al Pasen? Nooit is het voorbij, nooit
verzuchten we: nu eens wat anders. Des te sterker is je
verlangen om het niet alleen opnieuw, maar echt als nieuw
te vieren en te beleven. Daar kunnen liederen met een
nieuwe klank voortrekkers bij zijn. Neem Lied 604 dat net
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even anders klinkt, met een eigen geluid, van de zo geheel
eigen Joke Ribbers. Wat een tekst, wat een melodie – die
al geklonken moet hebben in Amsterdam (1624) – en die
de stralende herhaling aan het eind van elke strofe dragen
kan. Onbekend? Dat is toch juist de bedoeling? Waar geen
cantorij meer is om het voortouw te nemen, zijn er altijd wel
een paar zangers die het zich eigen maken en de gemeente
meenemen. Reken maar dat het dan nieuw Pasen wordt!
Wie van plan is om in de paasnacht het boek Jona te laten
horen – een van de klassieke lezingen – kan terecht bij het
boeiende verhaallied 178 van Wonno Bleij en Willem Vogel,
uit de oogst van Wonno’s lange, vruchtbare werk voor de
IKON-jeugddiensten. Daarover later meer. Strofe 2 klinkt zo:
Jona, jij bent aangewezen om profeet van God te zijn
en het kwaad de les te lezen in de stad van schone schijn.
Zing het helemaal, bijvoorbeeld afwisselend kinderen,
vrouwen, mannen, allen, tot en met de laatste strofe:
Zo ging Jona toch gehoorzaam naar het grote Ninevé
en hij bracht uit zijn vooronder woorden van Gods
goedheid mee.
Weet u wat nu Ninevé is? Schrik niet: daar ligt nu Mosul;
bid dan voor die stad in nood met, net als toen, heel veel
mensen en heel veel leven; kyrieleis!
Ook voor de weken na Pasen nog een paar aanbevelingen:
mij trof opnieuw dat prachtige Lied 628 van Tom Naastepad
op een bekende lutherse wijs. De door de bijbelse woorden
en zinnen geraakte dichter weet die zo te vertalen in een
te zingen tekst dat je die níeuw hoort:
over de tuin, het lege graf, de mond geopend voor het lied,
dat graf staat ledig in de tijd, het is een mond vol zaligheid.
Zo zing je je het paaswonder weer nieuw te binnen.
Dan toch weer Jan Wit, als altijd dicht bij de tijd van nu,
met Lied 627:
O Heer, laat een engel komen opdat van ons moede hart
de steen wordt weggenomen.
O Heer, laat een engel komen, want wij zijn in onszelf verward.
Zó zong Jan Wit, zelf een angelos, een boodschapper van
goede tijding; zo vaak als hij tot leven komt in onze stemmen.
Tot slot lied 647 van, de bij ons te onbekende Huissense
dominicaan, Henk Jongerius. Hij dichtte op een geheel eigen,
verrassende toon en een fijne melodie, eindigend met:
Voor mensen die hopend, wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Zo kunnen ook wij weer verder als mensen, Adam en Eva
gelijk, op aarde, in deze wereld van nood en geluk, van angst
maar ook troost, van strijd maar ook vreemde vrede – al
ons denken te boven ‘in het paaslicht dat niemand stuit’.
Halleluja, zalig Pasen!

Joop Boendermaker
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Kerkelijke eenheid tussen
oud-katholieken en lutheranen
Een historisch moment, najaar 2016: in de lutherse kathedraal van Uppsala werd
door twee aartsbisschoppen de overeenkomst getekend, waarin een katholieke en
een protestantse kerk belijden dat zij één kerk zijn. En dus elkaars sacramenten,
ambtsdragers en opleidingen erkennen. Geen constructie maar een ontdekking.

D

e dialoog tussen de Kerk van Zweden (luthers) en
de Unie van Utrecht (oud-katholiek) begon al in
2003 en verdiepte zich tijdens twaalf meerdaagse
gesprekken in Nederland, Zweden en Zwitserland, in de
periode 2005-2013. De voltallige delegatie, bestaande uit
vijf lutherse en zes oud-katholieke leden, trok intensief
met elkaar op. Bij elkaar opgeteld een maand lang.

Bezegeling dialoogproces
In de Zweedse algemene synode-zitting (november 2016)
verwelkomde Antje Jackelén, aartsbisschop van Uppsala, de
oud-katholieke delegatie. Joris Vercammen, aartsbisschop
van Utrecht, begroette de synode met een korte toespraak.
Ontmoetingen met jonge theologen, een bezoek aan het graf
van Dag Hammarskjöld (secretaris-generaal van de VN;
drager van de Nobelprijs voor de vrede; mysticus, 19051961), een rondleiding in de domkerk en de schatkamer
bepaalden de volgende dagen.
Het dialoogproces werd op 23 november bezegeld met de
ondertekening van het document van overeenkomst door de
aartsbisschoppen Jackelén en Vercammen. Een ontroerend
moment, begroet met spontaan applaus. Bisschop Johan
Dalman (indertijd zelf actief lid van de dialoogcommissie)
benadrukte in zijn preek het belang van de onderlinge
verbinding tussen mensen, christenen en hoe belangrijk
het is dat - in het bijzonder - christenen ontdekken wat
hen verbindt.
Emeritus-bisschop Jonas Jonson gedacht Nathan Söderblom
(1866-1931) die zich, als pionier van de oecumenische
beweging, sterk herkende in de oud-katholieke kerk omdat
die een evangelisch katholicisme representeert dat overeenstemt met zijn ideaal van ‘kerkzijn’.
In gesprek met mgr. dr. Joris Vercammen, aartsbisschop
van Utrecht, vroeg Elkkwartaal naar het bijzondere van
deze overeenkomst.

zogenaamd ‘concordaat’ aan met de Kerk van Zweden, wat
feitelijk neerkwam op een intercommunie-overeenkomst.
De Zweden hebben zich sindsdien ook erg ingezet voor de
Filippijnse Onafhankelijke Kerk door haar te ondersteunen
bij zowel de uitbouw van hun ambtsopleiding als bij vele
sociale initiatieven. Wat de overeenkomst met de oudkatholieke gemeenschap zo bijzonder maakt, is dat er een
gezamenlijke theologische reflectie aan voorafging. Daarin
hebben beide partijen aan elkaar uiteengezet wat ze geloven. Dat heeft ertoe geleid dat beide in elkaar het essentiële
van hun eigen geloof terug vonden. Zo hebben ze hun
eenheid, die al voorgegeven bleek, als het ware ‘ontdekt’.”

Deze overeenkomst is niet één op één op andere
lutherse kerken over te brengen. Wat is de
bijzondere aard van de lutherse Kerk van Zweden?
“De Kerk van Zweden is de opvolgster van de middeleeuwse
Zweedse katholieke kerk die door de reformatie heen is
getrokken. Dat maakt haar ook in de Lutherse wereld tot

Een overeenkomst tussen een katholieke kerk, de
oud-katholieke Unie van Utrecht, en een kerk uit
de lutherse Reformatie, de Kerk van Zweden. Zij
bereiken de verstgaande overeenstemming: zij
belijden een en dezelfde kerk te zijn. Heeft zoiets
zich eerder vertoond?
“Deze overeenkomst is inderdaad bijzonder en we zijn er
dan ook trots op! Het is wel eerder gebeurd dat een kerk
vanuit een katholieke traditie intercommunie met de kerk
van Zweden sloot: onze eigen zusterkerk op de Filippijnen,
de Iglesia Philippina Indepeniente. Zij ging in 1995 een
14

Ontmoeting in het aartsbisschoppelijk huis, bewoond door Antje Jackelén
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een apart fenomeen. Zij is geen product van een of andere
kerksplitsing, noch is ze gesticht door een bepaalde reformator. Het confessionele element behoort eigenlijk niet tot
het hart van haar zelfverstaan. Luther is wel inspiratiebron
en meer nog een gids die de kerk geleid heeft naar een
nieuwe identiteit, maar daarin is de kerk wel één gebleven.
De bisschoppen van de Kerk van Zweden staan dan ook
in de apostolische successie en de geldigheid van hun
wijdingen wordt door (oud- én rooms-)katholieken dus niet
ontkend. Tenminste voor wat de mannelijke bisschoppen
betreft, de Rooms-Katholieke Kerk erkent de wijding van
vrouwelijke bisschoppen niet. Voor ons oud-katholieken
ligt dat anders. Zoals bekend hebben wij zelf het apostolisch
ambt opengesteld voor beide geslachten. Dus ook wij zouden vrouwelijke bisschoppen kunnen wijden”.

Welke stimulans kan van deze overeenkomst uitgaan?
“Het was voor velen onverwacht dat de oud-katholieke
gemeenschap deze dialoog met de Kerk van Zweden aanging.
De aanvankelijke motivatie lag in de intuïtie dat beide
elkaar echt wat te vertellen hebben en elkaars getuigenis
inhoudelijk kunnen versterken. Die intuïtie is eigenlijk al
oud. Al in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
werd, onder anderen, door anglicanen gedroomd over een
kerkelijke driehoek tussen Uppsala, Canterbury en Utrecht
als het mogelijk hart van een Europese oecumenische
samenwerking. Die driehoek heeft nooit een vaste structuur
gekregen maar de contacten zijn wel gebleven, vooral in
het kader van anglicaanse initiatieven. Het lag dan ook
voor de hand om de relatie verder inhoudelijk uit te diepen.
Die handschoen is uiteindelijk ruim tien jaar geleden
opgepakt. Mijn hoop is dat de oud-katholieke gemeenschap
meer van dit soort relaties gaat uitdiepen om de eenheid met

Aartsbisschop Joris Vercammen spreekt de Zweedse
synode toe (Foto: Magnus Aronson)
andere kerken te ontdekken. Naar de lutheranen verschaft
deze overeenkomst ons een inhoudelijke basis waarop we
onze samenwerking verder gestalte kunnen geven op alle
niveaus. Het is mijn hoop dat het mogelijk zal zijn met allen
die zich in de inhoud van deze overeenkomst herkennen,
een intense band op- en uit te bouwen. Zo draagt deze
overeenkomst bij aan de eenwording van de kerken”.

Welke thema’s vragen, naar uw inzicht, om aandacht
in onze Nederlandse situatie, mede ook in het licht van
The Church, het visiedocument van de Wereldraad
van Kerken (Busan 2013)?

(Foto: Magnus Aronson)
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“De grote uitdaging voor de oecumene lijkt me de vraag:
wat betekent ‘kerkzijn’ inhoudelijk? We gaan met onze
kerken om als een soort verenigingen voor spiritualiteit,
terwijl ‘kerkzijn’ in de kern gaat over het feit dat we samen
de Verrezene representeren in deze wereld. We worden tot
kerk samengeroepen met de bedoeling dat er in deze wereld
een spoor van Gods liefde getrokken wordt. Dat is veel
meer dan een aanbod doen van meer of minder vrome
events en geruststellende gedachten. De events en gedachten
horen erbij, maar wezenlijk moet het toch gaan om het
gegeven zijn aan de ‘herschepping van mens en wereld’ naar
de maat van de droom van God zelf. In die dienst staat de
kerk en daarvan probeert zij, met vallen en opstaan, zelf
ook een teken te zijn. De kerk wordt dus door God geroepen
om die alternatieve ‘gemeenschap-naar-Gods-hart’ te zijn.
In deze context krijgt ook het kerkelijk ambt een bijzondere
betekenis. Dat ambt is namelijk een teken van ons gemeenschappelijk geroepen zijn. De ambtsdrager representeert
in de kerk Gods initiatief. Daarom is het ambt (niet de
ambtsdrager) een sacrament in (oud-)katholieke ogen. Het
ambt is dus allesbehalve een autoritaire zaak. Het is wel
een zaak van ‘gezag’ in de zin dat het datgene of Diegene
representeert waardoor we ons laten gezeggen.”
maart 2017
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In de overeenkomst staat dat de kerken elkaars
opleidingen erkennen. Heeft daarmee Nederland
weer ‘een luthers seminarium’ - en wat kan het
oud-katholiek seminarium voor ons betekenen?
“Zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb geen enkel mandaat
van het curatorium van ons seminarie noch van de docenten,
maar ik geloof vast dat men ook openstaat voor verdere
verdieping in wat de lutherse traditie de kerk, en met name
ook het katholieke deel van de kerk van Christus, gebracht
heeft. Kardinaal Kasper schreef dat de ‘receptie van Luther’
noch bij de lutheranen zelf noch bij de katholieken als
voltooid gezien mag worden. Integendeel, wellicht begint
er zelfs een nieuwe fase in die receptie die voor beide erg
boeiend kan worden en de oecumene veel kan bieden. Als
dat zo is, kunnen oud-katholieken niet op het appel ontbreken, lijkt mij. In elk geval zou de inschrijving van

(Foto: Magnus Aronson)
enkele lutherse studenten aan ons seminarie, om
bijvoorbeeld sacramententheologie of ecclesiologie te
komen volgen, op dit punt voor een interessant impuls
kunnen zorgen!”
Klaas Touwen

Uit het slotdocument:
“We stellen vast dat elk van onze kerken de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk van Jezus Christus wil
zijn. (…) We stellen vast dat elk van onze kerken een rijke
liturgische traditie heeft en leeft vanuit de eucharistie,
een ononderbroken apostolische successie, zich verplicht
weet om te werken voor de zichtbare eenheid van de
kerken en daarom bij wil dragen aan de oecumenische
beweging, en een open en kritische houding heeft tegenover de veranderende waarden in de maatschappij.”
De Dom van Uppsala

Lutherse ontmoetingsdagen gaan
verder in het Luthers Diaconaal Platform

D

e vorig jaar opgeheven
stichting Melanchton zet
haar diaconale ontmoetings
dagen voort als Luthers Diaconaal
Platform (LDP).
Sinds 1 januari biedt de stichting
LDP lutherse diakenen weer de mogelijkheid hun kennis te verrijken en
verbreden bij hun diaconale werk in
de eigen gemeente en daarbuiten.
Ook niet-diakenen, kerkenraadsleden,
predikanten en andere werkers in
lutherse en kerkelijke gemeenten zijn
zeer welkom bij de stichting LDP.
Het LDP zet zich vooral in voor
gesprek en voorlichting over de inzet
bij hulp aan dak- en thuislozen,
16

vluchtelingenopvang en (eenzame)
ouderen die zorg en aandacht tekort
komen. Ook is er aandacht voor
vakantiemogelijkheden voor ouderen
of gezinnen binnen de gemeente,
eventueel in samenwerking met de
Stichting SLOA (lutherse ontspanning
initiatieven en activiteiten) en voor
het Werelddiaconaat.
De stichting LDP denkt mee en
adviseert bij de actieve invulling
van de toenemende diaconale taak
in de kerkelijke gemeenten.

Lutherse diaconale werk. Voor meer
informatie en contact: per e-mail
LDP@slab.nl, of aan het secretariaat:
Postbus 149, 5580 AC Waalre.

Let op: de eerste ‘Ontmoetingsdag
nieuwe stijl’ is op 1 april a.s. in
Hotel de Biltsche Hoek, de Holle
Bilt 1, 3722 HM De Bilt.
Aanmelden kan nog via:
H. Oosterveer, slab.nl ovv codenummer 2002. Bellen kan ook:
(040) 222 33 440.

Het Stichtingsbestuur roept u graag op
mee te doen, mee te denken en mee
te werken met alles wat betreft het
maart 2017
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Petrus en zijn primaat

I

n de jaren zeventig van de vorige
eeuw resulteerde een Amerikaanse
luthers-katholieke dialoog in een
mooi boek over Petrus dat ook in het
Nederlands verscheen: Petrus in het
geloof van de jonge kerk (1976). Het
werd een standaardwerk over Petrus
in het Nieuwe Testament, waarop
echter wel wat valt af te dingen.
Dat gebeurde destijds al, kort na
verschijning, door een van de hoofdauteurs, de rooms-katholieke nieuwtestamenticus Raymond Edward Brown.
Hij publiceerde een baanbrekend artikel
over de rollen van vrouwen in het
Johannesevangelie, dat een van de
basisteksten werd voor een feministische
lezing van de Bijbel. De inzichten die
hij daarin ontvouwt laten Petrus niet
ongemoeid.
Onlangs verscheen onder redactie van
Henk Janssen OFM en Klaas Touwen

opnieuw een overzichtswerk over Petrus:
Steenrots en struikelblok. Daaruit wordt
duidelijk dat de exegese van het Nieuwe
Testament in de afgelopen veertig jaar
resulteert in een kleiner wordende
plaats van Petrus. De centrale rol die
hem in de synoptische evangeliën is
toebedeeld, blijkt in het Johannes
evangelie door Marta en Maria te zijn
ingenomen. Maar ook in de synoptici
(Matteüs, Marcus en Lucas) en in de
Handelingen van de apostelen blijkt
telkens weer dat hij weliswaar de
zegsman is, maar de felbegeerde eerste
plaats met anderen moet delen.
Of die Galilese visser ooit in Rome is
geweest? Waarschijnlijk niet. Het
Handelingenboek laat een interpretatie
toe dat Petrus in Jeruzalem door
Herodes Agrippa I uit de weg is
geruimd. Dit boek belicht lezingen
die in de komende paastijd op de
kerkelijke leesroosters staan.

Henk Janssen OFM en Klaas Touwen
(red), Steenrots en struikelblok.
Petrus in de Evangelies, Handelingen
en brieven, Skandalon 2017,
ISBN 978-9492183521

Wartaal
LGBTI, daar hebben we een speciale dominee voor
Schokkende beelden: homoseksueel echtpaar aangevallen
in Amsterdam. Maar voordat we in een discussie verzanden
over homoseksualiteit bij andere culturen en religies in
Nederland, dacht ik aan twee artikelen ten aanzien van
LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersexual)
binnen de kerken, afgelopen zomer in de Volkskrant.
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw maken lutheranen
geen onderscheid bij de toelating tot de predikantsopleiding
en beroepen in een gemeente op basis van seksuele voorkeur.
In dezelfde periode werden ook de eerste huwelijken, anders
dan man-vrouw, in de kerk voltrokken!
Homoseksualiteit werd weer een discussiepunt tijdens het
Samen-op-Wegproces. De discussie en stemming over het
kerkordeartikel ‘zegening van andere levensverbintenissen’ in
de trio-synode zal ik nooit vergeten. Ik heb me toen enorm
geërgerd en meen nog steeds dat we duidelijker moeten zijn:
dat wij ons, als lutheranen, hierin onderscheiden binnen
de Protestantse Kerk. Nu wind ik me wel vaker op maar die
dag was ik écht kwaad. Het uiteindelijke kerkordeartikel is
voor lutheranen een enorme stap terug.
De Volkskrant was op 24 juli 2016 geïnteresseerd in de
positie van de kerk met betrekking tot LGBTI. Alle grote
kerkgenootschappen kwamen langs, van Gereformeerd
vrijgemaakt, evangelisch, pinkster en reformatorisch tot
rooms-katholiek en oud-katholiek. Dus ook de Proteselkkwartaal

tantse Kerk. Die hield de kerkordelijke lijn aan dat iedere
gemeente afzonderlijk beslist hoe om te gaan met het
vraagstuk homoseksualiteit. Slap en afgrijselijk diplomatiek.
Het standpunt van de lutheranen is altijd al anders geweest,
maar ik ontdek nog geen hint dat verschillende meningen
een plaats hebben binnen de Protestantse Kerk. Het was
de kerkordelijke taak van de woordvoerder om ook het
Luthers gedachtegoed in deze uit te dragen, maar ja...
Twee dagen later verscheen in de Volkskrant een interview
met de speciale (protestantse) LGBTI-predikant. Deze heer,
met regenboogstola, is speciaal aangesteld voor de LGBTIgemeenschap binnen de kerk omdat een ‘gewone’ predikant
niet in staat zou zijn om op pastorale wijze met zijn of haar
LGBTI-gemeenteleden om te gaan. Wat leren predikanten
dan tegenwoordig op de opleiding? We zijn toch verdorie
allemaal mens?
Ik troost me dan met de gedachte dat als de lutheranen geen
deel hadden uitgemaakt van de Protestantse Kerk, er nooit
over zo’n speciale predikant voor LGBTI’s was nagedacht.
Jammer dat het binnen de Protestantse Kerk noodzakelijk
is om in hokjes te blijven denken. Dan doe ik dat ook: wij
lutheranen hebben duidelijk nog een taak te volbrengen,
we moeten harder roepen!
Femke Akerboom-Beekman

december
maart 2017
2016
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Perla Akerboom-Roelofs:
veertig jaar onstuitbaar bevlogen
Er zijn weinig lutheranen in Nederland die haar niet kennen: Perla AkerboomRoelofs. Vrolijk is ze, enthousiast, en dat is altijd zo geweest. Vorig jaar vierde ze
haar 40-jarig ambtsjubileum, iets waar ze zelf met enige verbazing naar kijkt.
Ben je echt zo verbaasd?
“Ja, toch wel. Ik denk dat het komt omdat ik mijn werk met
plezier heb gedaan. Natuurlijk waren er mindere perioden,
maar over het geheel genomen kan ik wel zeggen dat ik me
in het predikantschap altijd thuis heb gevoeld. Dan zijn
die veertig jaar toch snel voorbij gegaan.”

Even naar het begin. Je bent van net na de oorlog, hè?
“Ik ben op 20 april 1946 geboren in Amsterdam. Met
Pinksteren van dat jaar werd ik gedoopt in de toenmalige
Hersteld Evangelisch-lutherse Kerk aan de Kloveniersburgwal. Als achtjarig meisje ging ik naar de zondagsschool bij de Lutherse Diakonessen Inrichting. Je kunt
wel zeggen dat ik daar kerkelijk ben opgevoed; ik maakte
kennis met een bepaalde spiritualiteit en vroomheid en
leerde leven met het kerkelijk jaar en de gedenkdagen.
Ik herinner me nog het zondagsschoolboekje en was gek
op de verhalen daarin. Dominee Riemers was de predikant.
Als ik hem zag in de kapel, sprekend voor de kinderen,
dan had ik maar één gedachte: dat wil ik ook!”

Lag het voor de hand dat je theologie ging studeren?
“Welnee. Ik was een leve-de-lol-kind, enthousiast maar
ontzettend snel afgeleid; ik had meer aandacht voor wat
er buiten op straat gebeurde dan voor de meester of juf
voor de klas. Ik wilde graag een opleiding die toegang zou
geven tot de studie theologie, maar vanuit school kreeg ik
het advies om naar de MMS te gaan. Mijn vader, apetrots
op mijn ambitie om predikant te worden, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik naar het Spinoza Lyceum mocht.
In het tweede jaar koos ik voor het gymnasium waar ik
Latijn en Grieks leerde, de talen die nodig zijn voor de
predikantsopleiding.
De middelbare schooltijd was een tijd van leren, ont
dekken en plezier maken. Ik werd geselecteerd voor het
kinderkoor van de Nederlandse Opera en dat vond ik
fantastisch. Ik deed ballet en speelde toneel. Voor mijn
schoolwerk was het een drama; ik bleef twee keer zitten.
Uiteindelijk haalde ik in 1966 via een staatsexamen mijn
diploma Gymnasium A.”

En toen ging je studeren...
“Ik vond het geweldig, vooral het studentenleven. Maar
het eerste jaar liep niet zo soepel. Dominee Joop Boendermaker adviseerde me om een jaartje iets anders te doen.
Ik vertrok toen naar Engeland om aan London University
cursussen te volgen en mijn Engels te verbeteren. Daar heb
ik veel geleerd. Het was de tijd dat de Dode Zee-rollen net
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ontcijferd waren, heel opwindend.” Lachend: “We hadden
het de hele dag over de ‘dead sea scrrrrolls’.
In St. Paul’s Cathedral maakte ik kennis met Evensong.
Mijn gevoeligheid voor liturgie werd hierdoor gestimuleerd;
deze diensten raakten me diep. De spiritualiteit deed me
een beetje denken aan wat ik bij de diaconessen had meegekregen. Ik laafde me eraan, mijn religieuze batterij
laadde zich op.
Na dat jaar, terug in Amsterdam, haalde ik mijn propedeuse.
Aansluitend volgde ik een opleiding tot bibliothecaresse
aan de Frederik Muller Academie en liep stage in de
bibliotheek van de Katholieke Theologische Hogeschool
Amsterdam waar ik Dick, later mijn man, ontmoette. Toen
ik daar colleges volgde begon het opnieuw te kriebelen en
ging ik verder met de theologiestudie; in 1973 slaagde ik
voor mijn kandidaatsexamen. In die tijd kon je met je
kandidaats preekbevoegdheid krijgen na het doen van een
Openbaar Voorstel. Ik deed de kerkelijke opleiding en
volgde een Klinisch-Pastorale Vorming. In 1976 deed ik
kerkelijk examen en vanaf dat moment was ik proponent,
beroepbaar predikant. Pas in 1995 heb ik mijn doctoraal
gedaan. De intrede bij mijn eerste gemeente (april 1977)
was in de ELG Haarlem; onze dochter Femke was net drie
maanden oud. Ik werd moeder en dominee tegelijk.”

Zie jij het predikantschap als roeping of als vak?
“Voor mij geldt het allebei. Als mensen zeggen dat iedereen
het kan, is het een vak. Als ze zeggen dat je kantooruren
moet draaien, is het een roeping. Een predikant moet van
mensen houden en zich in mensen kunnen verplaatsen.
Je hoeft niet ieders vriend te zijn maar je zult wel begrip
moeten hebben voor hoe een mens is. Je inleven in een
ander is essentieel. Ook daarin herken ik iets van de spiritualiteit die ik bij de diaconessen leerde kennen. Die vrouwen
stapten over zichzelf heen en deden wat móest: namelijk
zorgen. Aanwezig en aanspreekbaar zijn, zonder pretentie.
Dat hoort bij je roeping, ook als je gewoon een borrel met
iemand drinkt. Dominee Hans Visser noemde dat ooit
‘lulligheidspastoraat’ en daar kan ik me helemaal in vinden.”

In de Evangelisch-Lutherse Kerk is een vrouwelijke
predikant al jaren geen rariteit meer. Hoe was dat
toen jij begon?
“Nou, zo gewoon was het toen nog niet. Officieel zag het
er aardig uit maar iets als zwangerschapsverlof was niet
geregeld. Voordat ik predikant werd zat ik als jonge blom
in de synode. Aan de orde was de vrouw in het ambt. We
hadden toen wel enkele vrouwelijke predikanten maar een

maart 2017

elkkwartaal

(Foto: Martje van der Heijden)
analyse over het welbevinden van vrouwelijke predikanten
was nooit gemaakt. Wel dat ze vaak in kleine gemeenten
terechtkwamen en ook dat sprake was van een zekere
eenzaamheid. Daarover stelde ik vragen in de synode.
Die nodigde vervolgens Catharina Halkes (feministisch
theologe) uit in haar vergadering voor een studiemiddag,
en vroeg al haar vrouwelijke predikanten uitdrukkelijk
daarbij aanwezig te zijn.
Toen ik eenmaal predikant was, heb ik wel degelijk druk
ervaren om het als vrouw beter te willen doen; ik wilde
mezelf bewijzen. De theologiewereld was een mannenwereld,
op het evangelisch-luthers seminarium was ik de enige
vrouw. Nu zie ik hoe vrouwen zich steeds meer een plaats
verwerven op vrijwel alle vakgebieden. Tegelijk zie ik dat
functies waarin veel vrouwen werkzaam zijn minder status
krijgen. Dat is wel verontrustend.”

Wat waren voor jou de krenten in de pap?
“Voorgaan in kerkdiensten is heerlijk, dat blijf ik – ook als
emeritus – met liefde doen. Dat geldt ook voor mijn deelname aan de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek en de
daaraan gerelateerde werkweken voor jong en oud; daar
gaat mijn ziel van zingen.
Ik heb vooral het contact met andere gelovige, mindergelovige, andersgelovigen en niet-gelovige mensen als
inspirerend ervaren. Daaronder valt ook het werk voor de
synode, de NLVB, de Lutherstichting, het werk in allerlei
commissies, de oecumenische contacten in de Raad van
Kerken (landelijk en plaatselijk) en de kerkelijke contacten
in het buitenland. In de jaren dat ik hier in Nijmegen werkte
was ik een ‘vaste’ voorganger bij herdenkingsdiensten
voor Engelse, Amerikaanse, Canadese en Duitse veteranen
uit de Tweede Wereldoorlog en de burgerslachtoffers van
elkkwartaal

Nijmegen. Dat was bijzonder; ik voel me bevoorrecht dat
ik dit heb mogen doen.”

Zijn er dingen waarover je teleurgesteld bent?
“Wat ik echt jammer vind, is dat wat we als kerk belangrijk
vinden nauwelijks konden doorgeven aan de volgende
generatie. Vroeger was de kerk meer aanwezig in het
leven van mensen. We moeten accepteren dat we het niet
hebben gered. Er is zo veel ‘door het putje’ gegaan, al
werk je nog zo hard en loop je je de benen uit het lijf;
veel kerken waar ik als predikant werkte zijn nu dicht!”

Dat klinkt wel heel droevig. Hoe zie je de toekomst?
“Ik wanhoop niet, hoor. Als ergens deuren dicht gaan,
gaan er op andere plaatsen weer deuren open. Het is aan
ons om kansen die zich aandienen nu te benutten. Over de
hele wereld is kerk, we zijn deel van een groter geheel. Ik
ben in Namibië geweest, in Oekraïne, Letland en in Litouwen.
Ook daar zijn gelovigen, en ondanks alle verschillen zijn
we toch aan elkaar verwant. Dat relativeert enorm kan ik
je zeggen.”
Martje van der Heijden

standplaatsen Perla Akerboom-Roelofs:
Haarlem
1976-1978
Amsterdam
1978-1984
Den Bosch
1984-1985
Nijmegen
1984-2011
(2011 – april 2015 in hulpdienst)
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kriskraskort
MONNICKENDAM. Bij de Protestantse
gemeente Monnickendam, waar de
lutheranen ook onder vallen, verschijnt
elke twee weken een nieuw kerkblad.
Dit Lutherjaar heeft het kerkblad elke
keer een vaste Lutherrubriek met
daarin weetjes en uitleg over Luther,
zijn leven en zijn werken. Zo zien we
ook in andere kerkbladen steeds meer
van die weetjes over Luther voorbijkomen.
DEN HAAG. Meerdere lutherse
gemeenten hebben de afgelopen weken
een bezoek gebracht aan de bioscoop
om daar de film Storm: Letters van
vuur te bekijken. De lutheranen van
Den Haag en Zwolle hadden zelfs een
hele filmzaal afgehuurd. De film speelt
zich af in de middeleeuwen waar de
vader van Storm wordt betrapt door
de Inquisitie met het drukken van een
geheim pamflet van Maarten Luther.
Als zijn vader wordt gearresteerd weet
hij nog in bezit te komen van de
originele drukletters. Storm slaat er
mee op de vlucht. Daarbij wordt hij
geholpen door een weesmeisje dat in
het riool woont. Maar hij moet nu in
een race tegen de klok zijn vader zien
te redden van de brandstapel.

niseerd. Er is veel belangstelling.
De groep bestaat vrijwel geheel uit
mannen die hier sinds een paar weken
tot een maand of drie wonen. Na een
kennismaking, beeldpresentatie en
een potje tafeltennis wordt er onder
het genot van een kop koffie, thee of
limonade met knabbels bijgepraat
met de gastvrouwen en –heren.

ontstond voor natuurlijk spelen. De
fruitbomen zijn geschonken door
beide kerken. In de Stadsboomgaard
die naast de school ligt, werd ook een
appelboom geplant. Deze was van de
gemeente Zutphen. Het planten van
de bomen vormde de afsluiting van
vier groene weken in het kader van
de groene kerk.

HET GOOI. De jongeren van de Galerijgroep in het Gooi (Naarden-BussumHilversum) hebben samen met hun
ouders een bezoek gebracht aan het
luthers Van Brants Rus Hofje in
Amsterdam aan de Nieuwe Keizersgracht. Ze kregen daar een rondleiding
en uitleg over het 18e-eeuwse gebouw
en de bijzondere positie van de lutheranen in Amsterdam. In het Hof
woonden vroeger oudere lutherse
vrouwen maar sinds 1984 wonen er
(lutherse) studenten. Na de rondgang
ging het gezelschap naar de overkant
van de gracht waar, naast de Hermitage
en de Protestantse Kerk Amsterdam,
milieuvriendelijk werd geluncht in
een binnentuin.

ARNHEM. Voor de dienst op kerst
ochtend werd iedereen in Arnhem
opgeroepen om een iPad/tablet mee
te nemen. Maarten Luther, die in zijn
tijd ook handig was met de nieuwe
media (al heetten die toen boekdrukkunst en volkstaal), bleek zelf ook
niet te beroerd om een iPad ter hand
te nemen. Hij leerde de aanwezigen
dat de echte problemen van 1521
verrassend veel lijken op de echte
problemen van 2016. Samen met de
kinderen werd er gezocht naar stelling
96 tot 100. Uiteindelijk was het de
engel die vertelde dat voor alles de
Heer van alle tijden is; zij wenste
iedereen een goed nieuw jaar.

Zutphen (Foto: A. Hillebrink)
Stormposter (www.stormdefilm.nl)
WOERDEN. De lutheranen in Woerden
hebben, in samenwerking met Steunpunt Groene Hart, meerdere inloopmiddagen voor alleenstaande Statushouders tussen 20 en 30 jaar georga20

ZUTPHEN. Na de koffie met appeltaart
werden eind oktober samen met de
protestantse gemeente enkele grote
appelbomen geplant op het schoolplein
van de gereformeerde basisschool De
Bongerd. Het schoolplein werd gerenoveerd, zodat meer speelruimte
maart 2017

NIEUWE PEKELA. Bij de lutheranen in
Nieuwe Pekela is weer een gezellige,
drukke winterfair gehouden. De vrijwilligers hadden een groot assortiment
aan (kerst)artikelen bijeengebracht. Er
werden kniepertjes, cakes, kerststukjes,
handwerk en decoratiemateriaal verelkkwartaal

kocht. Ook was er een verloting en
kon men sjoelen om prijzen. Er was
de mogelijkheid om een kop koffie/
thee met koek of cake te nuttigen bij
de leestafel, waar men een krantje
kon lezen of een gesprek aangaan
met andere bezoekers. De opbrengst
van de winterfair was voor de
gemeente zelf. Op 4. Advent was er
kerstviering met een voorstelling van
TGZN (ToneelGroep Zonder Naam)
getiteld: Komt Baantjer terug in de
Pastorie.

Restauratie in Leeuwarden (Foto: E. Huxdorff)
organisaties verkennen en kopiëren;
- Anderen in de kerk uitnodigen;
- Jongeren meer bij de dienst betrekken;
- Na de dienst een bbq organiseren in
het park;
- Schilder het kerkinterieur in
modernere kleuren;
- Een appeltaartgemeente worden…
Wensboom Zwolle (Foto: C.M. Eekel)
ZWOLLE. In de vorige KrisKrasKort
kon u lezen over de kinderen van de
ELG Zwolle die op bezoek gingen bij
Stichting de Vrolijkheid, waar gewerkt
werd aan een Wensboom. Inmiddels
hebben de kinderen zelf een lutherse
appelboom gemaakt die, net als de
eerste, op creatieve tentoonstellingen
neergezet kan worden. De boom is
versierd met kleurrijke appels en lampenkapjes en heeft twee tekstbordjes: ‘Het
licht schijnt in de duisternis en heeft
de duisternis overwonnen’ (Joh.1:5) en
op het tweede bordje staat natuurlijk
de gebruikelijke tekst over de appelboom van Luther. De boom is overhandigd aan begeleiders van het AZC.
DELFT. Op de gemeentevergadering
in Delft is de ideeëndoos omgekeerd.
De vraag was: hoe kunnen we meer
mensen in de kerk krijgen? Een paar
ideeën:
- Goedlopende activiteiten die plaatsvinden bij andere gemeenten en
elkkwartaal

DORDRECHT. In het kerkblad van ELG
Dordrecht staat een artikel van ‘de
boze koster’. Hierin beschrijft hij het
mailcontact met een aanstaand
bruidspaar ter voorbereiding op hun
huwelijksdienst. Na een hoop geregel
stond op de trouwdag zelf alles klaar.
Zelfs de schaakclub in de Kosterij zou
die avond stiller schaken, maar… er
kwam geen bruidspaar. Er kwam
helemaal niemand! Toen heeft de
koster de deuren maar weer dicht
gedaan. De schaakclub heet ‘De Willige
Dame’. Daar is hard om gelachen!
Geen bruid, wel een gewillige dame.
Een dag later bleek het bruidspaar in
een andere kerk getrouwd te zijn. Ze
hadden gemaild met de verkeerde
kerk… De koster heeft hen met de
trouwfoto’s op de koffie uitgenodigd.
WOERDEN. Met de catechisatiejeugd
van alle groepen (25 personen) was
er een gezellige Kerstbrunch voor het
altaar in de kerk. Na de brunch, een
verhaal over hoop en een aantal
maart 2017

kerstliederen kon men kiezen uit verschillende activiteiten: figuurzagen,
kerststukjes maken, koekjes bakken,
kerstkaarten maken en kaarten schrijven
voor Amnesty. Met de resultaten werden
twee manden gevuld die daarna naar
vluchtelingen zijn gebracht. Deze
‘nieuwe stadsgenoten’ zijn net aan
gekomen in Woerden om hier op
termijn een vaste woning te krijgen.
LEEUWARDEN. Binnen Luthers
Nederland wordt op dit moment heel
wat gerestaureerd. Vele orgels krijgen
een opknapbeurt maar ook kerkgebouwen moeten eraan geloven. In
Leeuwarden wordt het pleisterwerk
hersteld, komt een nieuwe verwarming
en op dit moment is de gehele vloer,
aangetast door houtrot en zwam,
verwijderd! Zo zijn nu in de aarde
onder de vloer de grafstenen te zien
van jonkheer Andreas Möller en zijn
familie en de restanten van de plavuizen
vloer van de eerste kerk uit 1681.
Chris Eekel

Tips of andere leuke berichten,
liefst met foto of illustratie?
Stuur ze naar Chris Eekel,
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle
of per mail: chris@eekel.nl
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Kirchentage auf dem Weg
Wie geen zin heeft in alle drukte en de grote mensenmassa tijdens de komende
Kirchentag (24-28 mei) kan genieten van Kirchentage auf dem Weg en eventueel
toch aansluiten bij de slotmanifestatie in Lutherstadt Wittenberg.

L

eipzig, Magdeburg, Jena/Weimar, Dessau/Rosslau en
Halle/Eisleben: dat zijn de steden van de Kirchentage
auf dem Weg. Al deze steden hebben iets te maken
met Luther - dat kan ook niet anders - en hebben elk hun
eigen programma. Luther heeft deze steden tijdens zijn
leven bezocht of heeft er gewoond.
In Leipzig voerde Luther in 1519 een dispuut met Johannes
Eck en Andreas Bodenstein. Later kwam het tot een breuk
tussen ‘Rome’ en de lutheranen. Luther was een geliefd
bezoeker van ‘Auerbachs Keller’, er is een ruimte naar hem
genoemd. Als cantor van de Thomaskirche schreef Johann
Sebastian Bach hier het grootste deel van zijn cantates
(één bij elke zondag); de eerste uitvoeringen van zijn
Johannes- en Matthäus Passion waren in Leipzig. Overal
in de binnenstad wordt dit gevierd met muziek.

Magdeburg werd beïnvloed door de prediking van Luther
en zo de eerste protestantse stad. De stad was tevens het
centrum van de boekdrukkunst, een mediacentrum waar
Luthers geschriften werden gedrukt en verspreid over
Duitsland. Dankzij de boekdrukkunst veranderde de wereld
aanzienlijk door de Reformatie.
Erfurt is een oude universiteitsstad met veel kloosters.
Hier studeerde Luther rechten, voor hij besloot om toe te
treden tot het Augustijner klooster. Hij heeft hier gewoond;
zijn ‘studentenkamer’ in het Augustijner klooster, het
Latijnse stadsdeel, de Dom en de Michaëlskerk zijn zeker
een bezoek waard.
Weimar is de stad van de klassieken, waar - onder meer
- Goethe, Schiller en Herder, Bach en Liszt woonden en
werkten. Luther verbleef regelmatig in het Franciscanenklooster van Weimar. Hij preekte een paar keer in de
stadskerk Sint Petrus en Paulus waarin ook een prachtig
geschilderd altaardrieluik te zien is van Lucas Cranach,
de oude en de jongere. Luther is hierop afgebeeld met een
opengeslagen bijbel in zijn hand.
Luther bezocht Jena voor de eerste keer in 1522 toen hij
als Junker Jörg op de Wartburg bij Eisenach verbleef en
dringend voor enkele dagen naar Wittenberg moest.
Daarna kwam hij er regelmatig terug en preekte in de
Sint Michaëlskerk. Tegenover de kansel is een fraaie grafplaat aangebracht, vervaardigd door bronsgieterij Johann
Ziegler in Erfurt. In Jena verbleef hij in Hotel ‘Schwarzer
Bär, waar hij vaak in gesprek was met studenten.

was hiervoor verantwoordelijk nadat dit lange tijd was
tegengehouden door de ‘Dessauer Bund’, opgericht door
Margaretha von Münsterberg. In 1545 werd Georg III door
Luther geordineerd tot bisschop van Merseburg. Na het
overlijden van Luther heeft Georg III honderden brieven
van Luther en het manuscript met de vertaling van het
Oude Testament verworven.
Halle werd pas laat door Luther bezocht, hij preekte er in
1545 en 1546, in de tijd vlak voor zijn overlijden. Het
dodenmasker van Luther en een afdruk van zijn handen
bevinden zich in de sacristie van de Marienkirche.
Eisleben, officieel Lutherstadt Eisleben, is een van de meest
bekende Luthersteden. Hier werd hij geboren en is hij
gestorven. Veel gebouwen in Eisleben herinneren aan Luther.
In zijn geboortehuis en sterfhuis zijn musea ingericht.
De bovenstaande steden zijn opgenomen in het programma
‘Kirchentage auf dem Weg’. Tijdens de Kirchentag zijn deze
steden te bezoeken met een speciaal ticket dat ook recht
geeft op korting op het openbaar vervoer. Voor elke stad is
een speciaal programma samengesteld. Uiteraard is het
ook mogelijk om later, of eerder, deze steden te bezoeken
en zelf te zoeken naar de sporen van Luther. Er zijn nog
meer Lutherplekken, zoals: Annaberg, Bitterfeld, Mansfeld,
Merseburg, Landsberg, Hassel, Naumburg, Eisenach,
Wernigerode, Zeitz.
Ingeborg Kriegsman

Deelnemen aan Kirchentage auf dem Weg?
Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden via
https://r2017.org/eintritt. Op deze website (Duits en
Engels) staat ook een overzicht van de prijzen per
ticket. Abonnementen en dagkaarten zijn inclusief
openbaar vervoer in een bepaalde stad én de andere
steden; ook geldig voor één dag Berlijn. Wilt u veel of
alle steden bezoeken? Neem een 10-steden-kaart!

Rechtstreeks per trein uit Nederland naar Lutherstadt
Wittenberg: dat kan - sinds kort - met een online boeking
via NS International. Tik in: Wittenberg. Dan volgt
automatisch doorsturing naar ‘Lutherst Wittenberg’.

In Dessau werd pas in 1534, als laatste van de vorstendommen in Anhalt, de Reformatie ingevoerd. Vorst Georg III
22

maart 2017

elkkwartaal

Ondersteuning Gemeenten:
voor antwoord op veel vragen
Het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht verruimde zijn bereikbaarheid om álle protestantse gemeenten goed te kunnen helpen bij hun vragen. Zo is
de bereikbaarheid sinds 1 januari uitgebreid.

H

et team Ondersteuning Gemeenten
is het centrale aanspreekpunt
voor vragen van gemeenten,
beroepskrachten en vrijwilligers in de
Protestantse Kerk. Dus ook die van de
lutheranen. Vijf dagen per week zit het
team vanaf 09.00 uur klaar om vragen
te beantwoorden; van maandag t/m
donderdag zelfs tot 21.00 uur, op
vrijdag tot 16.00 uur.

Antwoord binnen 48 uur
Bellers en mailers vragen vooral om
informatie. Bijvoorbeeld over een
beroepingsprocedure, de rechtspositie
van predikanten, de aanpak van een
fusie of over het opstellen van een
beleidsplan. Nico Evers, coördinator,
zegt desgevraagd dat het om een
uiteenlopend arsenaal gaat: “Veel
vragen kunnen we direct (telefonisch)
beantwoorden, ook in contact met
collega’s. Als er naar aanleiding van
een mail meer duidelijkheid nodig is,
bellen we zelf nog even door. Soms
hebben we ook de functie van een
luisterend oor als iemand gewoon

zijn verhaal kwijt wil, ook daarvoor
zijn we er.”
Het team heeft als uitgangspunt alle
vragen – soms wel dertig per dag –
binnen 48 uur te beantwoorden met
een kwalitatief goed antwoord.
“Daaraan voldoen we al voor 80% en
we verwachten dat dit percentage de
komende tijd oploopt”, aldus Evers.
“Niet alle informatie is altijd meteen
voorhanden, dus dan vraagt het wat
meer tijd. Ook komen vragen binnen
die eigenlijk niet bij ons thuishoren,
maar steeds zoeken we mee naar een
antwoord.”

Lutheranen: bel of mail met vragen
In zijn vorige functie als gemeenteadviseur was Nico Evers onder meer
ook in contact met lutherse gemeenten.
Juist vertegenwoordigers van die
gemeenten adviseert hij vooral te
bellen of mailen met alle vragen waar
ze in hun lutherse praktijk tegenaan
lopen. Van kleine dingen, zoals brochures of abonnementen, tot grotere
zoals details over de subsidieaanvraag

voor BILT-projecten die immers
alleen door de gemeenten zélf kan
worden aangevraagd.

Hoe te bereiken?
Wie belt met (030) 880 18 80 krijgt
een keuzemenu te horen. Ja, even
doorzetten, maar u komt goed terecht.
Er is een onderverdeling in praktische
vragen over een bestelling of abonnement (zoals de Luther Brochure of
Elkkwartaal), vragen over de praktijk
van het gemeentezijn (zoals BILTaanvraag), kerkledenadministratie en:
overige vragen. Via keuzetoets 2 is
er direct doorverbinding met het
team Ondersteuning Gemeenten.
Evers: “Door die filter komen vragen
direct op de goede plek. Zo kunnen
we de bellers beter van dienst zijn.”
Alma Evenhuis
info@protestantsekerk.nl
telefoon: 030 880 1880,
maandag t/m donderdag 09.0021.00; vrijdag tot 16.00

Doe mee en schrijf!
essaywedstrijd voor scholieren

V

rijheid vandaag, in het licht van Luther. Dat is de
vraag in de schrijfwedstrijd voor scholieren vanaf
16 jaar. Hoe denk jij over vrijheid en wat betekent
vrijheid voor jou?
De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) koos het
traktaat ‘De vrijheid van een christen’ van Luther als basis
voor een prijsvraag. Luther stelt dat vrijheid kenmerkend
is voor het christelijke leven maar dat een christen als vrij
mens tegelijk ook dienstbaar is aan zijn naaste. Wat betekent
vrijheid voor scholieren van nu? Doet die visie van Luther
er vandaag nog toe? En helpt die om te bepalen wat echte
vrijheid is en op een goede manier om te gaan met de
gegeven vrijheid in onze maatschappij? Of… moeten we
dit traktaat maar in het museum zetten?
elkkwartaal

Kom op, meisjes en jongens, schrijf je mening (mét argumenten
voor of tegen) in 4500 woorden en stuur het voor 1 juni
2017 in.
Meer informatie: https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/!/1901/
pthu-essaywedstrijd-in-het-kader-van-500-jaar-reformatie
Er is kans op een leuke prijs én: het winnende essay wordt
geplaatst in Elkkwartaal!
Alma Evenhuis
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In memoriam

Hans Seinstra 1945-2017

I

n de ochtend van 11 januari bereikte ons het onverwachte
bericht dat Hans Seinstra, erelid en ex-voorzitter van
de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, de dag daarvoor was overleden. In de dankdienst voor zijn leven werd
op zaterdag 14 januari afscheid genomen van Hans in de
Lutherse Kerk van Delft. Een indrukwekkende dienst die al
enige tijd geleden tot in de puntjes door Hans was voorbereid.
Als geen ander heeft Hans Seinstra zich ingezet om de
kerkmuzikale erfenis van Willem Mudde in Nederland levend
te houden. Hans startte de Jeugdmuziekdagen, stond aan
de wieg van de Jongeren Muziekdagen, maakte een schier
oneindige reeks van Werkweken mee en was na het overlijden van Willem Mudde ook de grote stimulator van de
kerkkorendagen, contactsamenkomsten, conventen en
studiedagen. Samen met dominee Allan en Anton Happel
redigeerde hij het boek ‘In de hof der evangelische kerkmuziek’ (verzameling artikelen van Willem Mudde) dat
verscheen bij Mudde’s 50-jarig jubileum als kerkmusicus.
Later gaf hij met ondergetekende de verzameling artikelen
uit die Willem Mudde tussen 1977 en 1984 had geschreven:
‘Van kerkmuziek bevlogen.’
Hans was ten nauwste betrokken bij de totstandkoming van
de ‘regeling van de kerkmuziek’, was vele jaren lid van de LOK
(Landelijke Organisatie Kerkmuziek) dat later werd verbreed
tot SLSK (Stichting Landelijk Samenwerkingsverband
Kerkmuziek) en weer later tot het nog grotere geheel van
‘Unisono’. Ook bezocht Hans namens de Werkgroep regelmatig de buitenlandse conferenties van de door Mudde
opgerichte EKEK (Europaïsche Konferenz für Evangelische
Kirchenmusik).
Hij introduceerde bij de Werkgroep al snel het gebruik van de
computer en zette zo een zelfstandige werkgroep-uitgeverij
op. Hans verzorgde in 1987 de doorstart van ons tijdschrift
Musica Sacra en bleef al die tijd trouw lid van de redactie.
In 2002 werd hij bevorderd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Hans heeft een brug geslagen tussen de ‘periode Mudde’
en de 21e eeuw. Hij zag de grote waarde van de Lutherse
kerkmuzikale traditie, hield daarbij altijd vast aan zijn
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liturgische uitgangspunten en geloofde dat het kerkelijke
en culturele klimaat op termijn weer gunstig zou kunnen
worden voor deze kerkmuziek.
Los van zijn kerkmuzikale betrokkenheid heeft Hans zich
ook ingezet voor de lutherse traditie in het algemeen. Zo
was hij, onder andere, ook lid van de Lutherse Kerkdagcommissie die tussen 1978 en 1986 groots opgezette
Lutherse Kerkdagen organiseerde. Honderden lutheranen
kwamen iedere keer bij elkaar in de Grote Kerk in Naarden,
later op het Lutherse Buitencentrum Hoekelum.
Wij herinneren ons Hans als een bijzonder enthousiaste
pleitbezorger van de lutherse kerkmuziek, als een man met
veel humor, een man die hield van het leven. Het is verdrietig dat er relatief vroeg een eind is gekomen aan zijn
leven. In gedachten nemen wij mee: de grote intensiteit van
de dankdienst in ‘zijn’ Lutherse Kerk in Delft die, zoals
gezegd, door Hans tot in alle details was voorbereid. Het
werd een dienst uit één stuk, een dienst van Schrift en
Tafel, gedragen door de liturgie waarin hij zo geloofde.
Met zijn laatste activiteit legde Hans nog één keer getuigenis
af van wat kerkmuziek in diepste wezen is: toekomstwijzend,
vertroostend, samenbindend. Wij gedenken Hans in grote
dankbaarheid.
Hans Jansen
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De stelling van...
Annette Merz

hoogleraar Nieuwe Testament,
Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

Wie compassie centraal durft te stellen
heeft de kern van het evangelie te pakken
Iedere persoon heeft kernwaarden die zijn of haar denken,
voelen én handelen beïnvloeden. Sommigen zijn zich
bewust van de overtuigingen die als drijfveren hun leven
sturen, anderen niet. Maar als je er goed over nadenkt en
doorvraagt, kom je altijd bij een paar belangrijke waarden
uit. Ook ieder tijdperk heeft zijn kernwaarden die publieke
discoursen beheersen en politiek, sociaal en economisch
beleid sturen. Het is de moeite waard om even de tijd te
nemen om je eigen kernwaarden op een rijtje te zetten, te
proberen die van een persoon die je bewondert te noemen,
én die van een persoon die je verafschuwt. In dit laatste
geval: wees je ervan bewust dat wij soms bij anderen fel
afkeuren wat we diep in onszelf als een gedrag of denken
herkennen, dat wij ook aantrekkelijk vinden en waar wij
nog een goede manier van mee omgaan moeten vinden.
Veel problemen, individueel en in het publieke domein,
komen voort uit tegenstrijdige waarden. Je kunt moeilijk
de diepte in willen gaan én zo efficiënt mogelijk handelen,
eenvoud én genuanceerdheid omarmen, duurzaamheid én
onbeperkte economische groei en profijt willen bevorderen,
hulpvaardig en dienstbaar zijn in je (werk)relaties en tegelijk
assertief en op zelfontplooiing gericht.
Religies zijn onder andere gemeenschappen die om centrale
waarden heen georganiseerd zijn en hun aanhangers
daarmee richtlijnen aanreiken om prioriteiten te stellen en
keuzes te kunnen maken in onontkoombare conflicten
tussen waarden. Een kernwaarde in de joods-christelijke
en ook de islamitische traditie is compassie, in christelijke
kringen beter bekend als barmhartigheid, mededogen,
meelijden. “Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig
is”, zo luidt de samenvatting van Jezus’ ethische leer in de
rede op de vlakte (Lucas 6,36). Het mooie aan deze samenvatting vind ik dat zij openlaat waarop je je in eerste
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instantie moet richten. Compassie is namelijk een omvattend
concept dat op denken, voelen én handelen betrokken kan
worden en dat aan de ontvangerskant vrij open is: van de
eigen persoon (zelfcompassie), van je dierbaren tot verre
naasten, van medeschepselen tot moeder aarde zelf. Wie
heeft mijn compassie vandaag het meest nodig, in een
gegeven situatie? Laat ik gevoelens van compassie toe bij
deze beslissing? Laat ik mijn denken over de wereld, de
politiek, de maatschappij mede bepalen door compassie
voor alle betrokkenen? Uit dit soort vragen rollen niet
direct goede beslissingen. De wereld en menselijke relaties
zijn en blijven complex.
Maar ik durf te stellen dat vanuit een compassievolle houding betere oplossingen voortkomen. Voor het effect maakt
het trouwens niet uit vanuit welke religieuze of filosofische
traditie je deze houding laat voeden (zie Matteüs 25,31-46).
Voor mij, als christen en hoogleraar Nieuwe Testament, zijn
de evangeliën een onuitputbare bron van inspiratie.
Meer lezen? Mijn rede op de Dies natalis van de Protestantse
Theologische Universiteit 2016 was gewijd aan dit thema.
https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/Nieuwspdf/
lezingdies2016merzterpublicatie.pdf

Reacties op deze stelling, of eerdere, kunt u sturen
naar redactie.elkkwartaal@gmail.com
Eerdere stellingen van....
Markus Matthias - ‘Nieuwe werkelijkheid’ (nr. 4-2015)
Hans Alma - ‘Geloven is een verbeeeldingsproces’ (nr. 1-2016)
Heye Heyen - ‘Alleen door wet en evangelie te onderscheiden…’ (nr. 2-2016)
Hans-Martin Kirn - 500 jaar Reformatie: waar is God? (nr. 3-2016)
Joop Boendermaker - ‘Het Avondmaal hoort erbij’ (nr. 4-2016)
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Meer exemplaren Elkkwartaal?

A

lle geregistreerde lutheranen krijgen vier keer per jaar hun Elkkwartaal in de bus. Dat geldt ook voor de meeste
gemeenten die automatisch een exemplaar ontvangen. Meer exemplaren nodig? Dat kan eenvoudig en kosteloos
met een e-mail naar het synodesecretariaat r.kegel@protestantsekerk.nl

Bezorgdheid over Amerikaans inreisverbod
verklaring LWF en partners

D

e Lutherse Wereld Federatie heeft samen met de Wereldraad van Kerken en de internationale hulporganisatie ACT
een verklaring aangenomen waarin zij hun zorgen uiten over de besluiten van de Amerikaanse president Donald
Trump. Zij schrijven dat het christelijk geloof christenen oproept de vreemdeling, de vluchteling en de ontheemde
te beminnen en welkom te heten. We worden geroepen hem of haar te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden;
schrift en leer van Jezus Christus zijn daarover ondubbelzinnig.
Voor de volledige verklaring: http://www.lutheranworld.org/news

Brochure ‘Lutherse traditie’ gemist?

N

amens de lutherse synode bracht de Protestantse Kerk onlangs een brochure uit over de ‘Lutherse traditie’. Met
uitleg over die traditie en met nadruk op de drie sola’s (uit genade alleen, uit geloof alleen, uit de Schrift alleen).
Elkkwartaallezers kregen de brochure meegestuurd bij het kerstnummer. Veel gemeenten gebruikten de mogelijkheid
om extra exemplaren bij te bestellen. De brochure is zo goed ontvangen dat deze nu is uitverkocht. Wie extra exemplaren
wil bestellen: geef het door aan het synodesecretariaat r.kegel@protestantsekerk.nl. Een herdruk wordt overwogen.

Europese Luthertour in Deventer en Dordrecht

N

ederland wordt begin april bezocht in het kader van de Europese Luthertour. Op 1 april staat de truck in
Deventer, naast de Lebuïnuskerk en op 5 april in Dordrecht, op het plein voor de grote kerk.
Meer informatie in de agenda, pagina 2.

Vervolg van pagina 2
13-05-2017
Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314,
Gouda – 15:00 uur
Workshop Lutherroos
www.rvkgouda.nl
14-05-2017
Evangelisch-Lutherse kerk, Hooglandse
Kerkgracht 26, Leiden – 12:30 uur
Tafelgesprek ‘Luther en opvoeding’
met Inge Smit
www.luthersekerkleiden.nl/
500-jaar-protestant/
01-06-2017
Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede – 20:00 uur
Lezing ‘Rondom de Triniteitsikoon’
door Anke van Manen
www.elg-ede.nl
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03-06-2017
Leiden – vanaf 10:00 uur
Leidse orgeldag met koraalbewerkingen
van Lutherliederen
www.luthersekerkleiden.nl/
500-jaar-protestant/
03-06-2017
Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede – 14:00 uur
Lezing ‘Was Christum treibet’ door
dr. Sabine Hiebsch
www.elg-ede.nl
03-06-2017
Lutherse kerk, Beukenlaan 12,
Ede – 20:00 uur
Muzikaal, klein uur muziek rondom
Woord en Geest door Rainer Noll,
Wiesbaden (orgel) en een vocaal
ensemble o.l.v. Dick Troost
www.elg-ede.nl
maart 2017

10-06-2017
Sint Jan, Achter de Kerk 16,
Gouda – vanaf 14:00 uur
Estafette ‘Als een lopend vuur’,
thema ‘Dwars durven zijn’
Protestantse dwarsliggers: wandelconcerten, lopend buffet en avondprogramma met voordrachten,
muziek en tentoonstellingen
www.rvkgouda.nl
17-06-2017
Leiden
Herdenking 500 jaar Reformatie
www.luthersekerkleiden.nl/
500-jaar-protestant/
18-06-2017
Sint Joostkapel, Lage Gouwe 134,
Gouda – 12:00 uur
Tischrede, thema ‘De gebonden of
vrije wil’ met drs. Cees Muusse
www.rvkgouda.nl
elkkwartaal

Officiële mededelingen
De redactie schreef mij al dat dit de
laatste officiële mededelingen zou zijn
in de huidige bezetting van de lutherse
synode. Wanneer u dit leest zijn de
verkiezingen geweest en is de uitslag
bij de synodale commissie bekend. Als
synode hebben we de vier jaar volgemaakt; de laatste maanden is er nog
veel ondernomen.

Verkiezingen
Begin februari ontving u de kandidatenlijst voor de nieuwe synode. Een samenspel van vrijwilligers en professionals
in de Dienstenorganisatie waarbij het
(tijdig) binnenkrijgen van alle benodigde
informatie ervoor zorgde dat we iets
later dan het eerder aangekondigde
‘januari’ alles konden versturen. Het is
tamelijk uniek dat we direct stemmen
voor de nieuwe synode. Ter vergelijking:
de leden van de generale synode worden
gekozen door en uit de classes, waarin
kerkenraadsleden zitting hebben. In beide
gevallen zijn we blij met de mensen
die aangeven om, naast plaatselijke
activiteiten, ook voor de landelijke
kerk te willen werken. In veel gevallen
meer op afstand, maar zeker tijdens de
afgelopen vier jaar spraken we over heel
concrete zaken en is met de plaatselijke
kerkenraden gesproken over een
meerjarenperspectief. Met de stemmen
op elke kandidaat wordt door de huidige
synodale commissie vastgesteld welke
zes predikanten en welke twaalf niet-

predikanten (inclusief eventuele emeriti)
zitting gaan nemen in de nieuwe
evangelisch-lutherse synode. Deze wordt
op 6 mei geïnstalleerd. Daarnaast maakt
de huidige synodale commissie een
voorstel voor een nieuwe synodale
commissie: president (p), vice-president/
voorzitter (np), scriba (np), financiën
(np), en een extra predikantlid. Tot slot
de afvaardiging naar de generale synode
en de bezetting van de adviseursplekken.
We zien uit naar 6 mei!

Orde van de (lutherse) hoofddienst
De commissie voor Liturgie en Kerkmuziek van de evangelisch-lutherse
synode, onder leiding van adviseur
kerkmuziek Gerrit Baas, presenteerde
eerder tijdens de synodevergadering op
12 november jl. een concept van de
orde van de lutherse hoofddienst. Het
advies van de Theologische Commissie
en het gesprek tussen beide commissies
leidden tot een bijstelling die tijdens
een ingelaste extra zitting van de
synode op 11 februari werd besproken
in de lutherse gemeente te Woerden
en uiteindelijk vastgesteld. Het resultaat zal zeer waarschijnlijk in mei
beschikbaar komen en kan gebruikt
worden als orde-van-dienst bij gebruik
van de lutherse liturgie – zowel in
lutherse gemeenten als daarbuiten. Zoals
het betaamt in lutherse gemeenten:
afwijken mag , maar als je dat doet, is
het goed te weten waarván je afwijkt.

In het boekje wordt een aantal suggesties gegeven die vooral verwijzen
naar het Liedboek, zingen en bidden
in huis en kerk (2013). De commissie
voor Liturgie en Kerkmuziek, met
Gerrit Baas, Susanne Freytag en Jeroen
de Haan (op 11 februari voltallig aanwezig), werd met applaus bedankt
voor hun werk.

Kerkenradendag
De jaarlijkse kerkenradendag is
inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingsdag waarvoor, naast kerkenraadsleden, ook gemeenteleden en
andere betrokkenen zijn uitgenodigd
en welkom zijn. Tijdens de bespreking
van de thema’s wordt wel het perspectief van de kerkenraad gebruikt:
of het nu gaat over beleidsplan, diaconie,
gesprek met andere wijken van de
Protestantse Kerk in de buurt of aanvraag van subsidie bij de commissie
BILT. Dat laatste stond op 18 maart
op de agenda. In de vorm van een
workshop werd met een aantal begeleiders van lutherse groepen gewerkt
aan het genereren en uitwerken van
ideeën met aandacht voor de eisen die
de commissie BILT stelt
aan de voorstellen.
Erik Fledderus

Colofon
Redactieadres:
Redactie Elkkwartaal
p/a Lingedijk 207
4163 LK Oosterwijk
redactie.elkkwartaal@gmail.com
Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar
en wordt gratis toegezonden aan degenen
die ingeschreven staan in het register van
Evangelisch-Lutherse leden in de Protestantse
Kerk in Nederland. Overname van artikelen
en foto’s is toegestaan na overleg met de
redactie en met vermelding van de uitgave
van Elkkwartaal en vermelding van auteur
en/of fotograaf.

Kopij volgend nummer
Inleveren voor 15 mei 2017 bij
redactie.elkkwartaal@gmail.com

Redactie
Alma Evenhuis (hoofdredacteur)
Ingeborg Kriegsman (hoofdredacteur)
Klaas Touwen (voorzitter)
Rien Sprong (secretaris)
Martje van der Heijden
Chris Eekel

Adreswijzigingen of klachten
over bezorging
Als u lid bent van een evangelischlutherse gemeente: bij uw kerkenraad.
Als u alleen bent ingeschreven in het
landelijke lutherse ledenbestand óf
als u geen lutheraan bent:
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Giften
U kunt Elkkwartaal financieel steunen via
NL36INGB0002203600 t.n.v. PKN inzake
Elkkwartaal o.v.v. gift Elkkwartaal. De
Protestantse Kerk heeft een ANBI-status.
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Abonnementenadministratie
Dienstenorganisatie Protestantse
Kerk in Nederland, Postbus 8504,
3503 RM Utrecht, e-mail:
abonnementen@protestantsekerk.nl,
telefoon (030) 880 18 80.
Website
Dit nummer en vorige nummers zijn te
raadplegen op www.protestantsekerk.nl
onder abonnementen.
Productie
Afdeling Communicatie en Fondsenwerving Protestantse Kerk in Nederland.
Grafische verzorging
Ladenius Communicatie (vormgeving),
De Groot Drukkerij (drukwerk).
Bij de voorpagina
Detail venster Kaiserdom St. Peter, Worms
(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Koorweek voor kerkmuziek:
24 tot en met 30 juli
De Werkgroep voor Kerkmuziek nodigt u hartelijk uit
voor de 67ste Koorweek voor Kerkmuziek in Huize Elizabeth
te Denekamp. Ook dit jaar wordt in de gerieflijke accommodatie en de mooie omgeving van het Franciscaner
klooster in Denekamp oude en hedendaagse kerkmuziek
ingestudeerd. De week staat onder leiding van professionele
dirigenten: Hans Jansen (Den Haag) en Tymen Jan Bronda
(Groningen).

Zaterdag is de openbare generale repetitie/concert in de kapel
van het klooster (16.00 uur). Zondag wordt medewerking
verleend aan de dienst in de Grote Kerk in Almelo (10.00 uur).
Daarna reist het gezelschap af naar de Dorpskerk in Wilp
(vlakbij Twello), waar het slotconcert plaatsvindt (15.30 uur).
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar wat te drinken,
na te praten, afscheid te nemen en vervolgens huiswaarts
te gaan.

Na aankomst, in de middag van 24 juli, wordt al direct
gerepeteerd aan het programma voor het slotconcert, met
het oog op de medewerking aan de zondagse eredienst
aan het eind van de week. Net als voorgaande jaren zijn
er ook enkele werken die worden uitgevoerd door een
kleinkoor. De bezetting van de koren wordt ter plekke
vastgesteld. Op het programma staat muziek van - onder
anderen - Michael Praetorius, Johann Eccard, Johann
Walter, Hugo Distler en Hans Jansen. In het kader van het
feestelijke Lutherjaar zingen wij de Musikalische Exequien
van Heinrich Schütz!
Halverwege de week is er een gezellige avond, waar u uw
talenten kunt tonen door te musiceren of de deelnemers op
een andere wijze te amuseren. Dit onderdeel is overigens
niet verplicht.

Tarieven
De prijs (inclusief de muziek) op basis van volpension:
- voor een 1-pers. kamer: € 565,- voor een 2-pers. kamer: € 505,- voor jongeren zonder vast inkomen: € 265,(voor een 2-pers. kamer)

Aanmelden en meer informatie
Aanmelding vóór 1 juli per mail naar Ineke van der Veen
of via de website van de werkgroep:
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/aanmeldformulier
Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Ineke van der Veen, Boedapestplein 16, 2548 TD Den Haag,
tel. 06-18 85 01 27 of (070) 346 49 53,
e-mail ineke3110@gmail.com.

Lutherse Schaakdag 2017
De 13e Lutherse Schaakdag wordt gehouden op zaterdag
1 april 2017 in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum,
Edeseweg 124, 6721 KE Bennekom. Ontvangst vanaf
10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde rond 16.00 uur.
De dag staat onder auspiciën van de Stichting ‘Vrienden
van Hoekelum’.
Hoofdschotel is als altijd een schaaktoernooi met korte
partijen (geen snelschaak) waaraan zowel ervaren als
minder ervaren schakers en schaaksters met plezier kunnen
deelnemen. Voorts vertelt Gijs van Breukelen over het
maken van eindspelstudies.
De deelnemersprijs (inclusief lunch, koffie, thee) bedraagt
€ 25,-, te voldoen bij aankomst.
Opgave uiterlijk 29 maart bij Hans Mudde,
e-mail: hansmudde@planet.nl
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