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Luctor et Emergo: luthers Zeeland blijft standvastig

Nijmegen gedenkt vrijheid in de uitoefening van godsdienst

Verkiezingen evangelisch-lutherse synode: de kandidaten



Om te beginnen...
Ooit was er een tijd dat vrijheid in de uitoefening van 
godsdienst bevochten moest worden; waarin de overheid 
kerkenraden verbood en lutherse predikanten de stad 
uitzette; een tijd waarin de Nederduitse Gereformeerde 
kerk de enige openbare religie was. Hoe moeilijk het 
lutheranen werd gemaakt was afhankelijk van de houding 
van hun predikanten en kerkenraad. Zo was de situatie 
rond 1670 ook in luthers Nijmegen, dat zich sterk maakte 
voor het recht op vrije godsdienstuitoefening (pag. 19).

Zie nu, hoe lutheranen dat ‘vanzelfsprekende’ recht 
koesteren, beoefenen, behouden en uitdragen. Ook ten 
dienste van het ‘geheel van de Protestantse Kerk’. Een 
landelijk luthers adviesorgaan met inbreng voor die hele 
kerk? In 1670 natuurlijk ondenkbaar.

Inhoud

En nu staan 24 lutherse kandidaten klaar zich te laten kiezen 
voor de nieuwe evangelisch-lutherse synode. Die elke vier 
jaar opnieuw wordt samengesteld om het actuele én traditie-
gerichte lutherse werk te vertegenwoordigen. In dat belang 
en vanuit hun eigen achtergrond stellen de kandidaten zich 
aan u voor. Met het oog op weer een sterke synode die werkt 
en denkt namens ons luthers gezamenlijk en verbindend belang.

In deze grillige tijd met zoveel gevoelige beperkingen kwam 
desondanks, of juist dankzij, ook ruimte voor nieuwe 
initiatieven - wederzijds en gemeentelijk inspirerend. 
Daarvoor en tijd volgend, wenst de redactie van elkkwartaal 
u een bemoedigende en gezegende Kerst.

Alma Evenhuis
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Meditatie

Er was de laatste tijd veel te doen over de kerkgang. 
Het voorval in Staphorst - met meer dan 600 zingende 
mensen in een kerk - zorgde ervoor dat wij in de kerk met 
maximaal 30 mensen mochten komen. Inmiddels is dat weer 
teruggedraaid want kerken hebben een uitzonderingspositie 
en dat heeft weer te maken met het recht op godsdienst-
vrijheid. De vraag is of wij als kerken van dit recht gebruik 
kunnen maken of dat ons bescheidenheid past, uit solida-
riteit met de samenleving. 

Sinds het uitbreken van 
de coronacrisis is de kerk-
gang drastisch veranderd. 
We raakten gewend aan 
online-vieringen; de kerk-
dienst werd een product om 
thuis te consumeren - de 
huiskamer heeft de plek van 
de kerk ingenomen. Voor 
sommigen is het de vraag of 
ze ooit weer terug zullen 
komen. ‘Naar de kerk gaan 
is een gewoonte, niet naar 
de kerk gaan ook’, zei 
iemand laatst. Tegelijk is er 
een groot verlangen naar 
vroeger; velen missen het 
zingen en de gemeenschap.

Het boek Ezra vraagt: 
wat is onze gemeenschap 
waard? Hoe belangrijk is het 
om een geestelijk centrum te 
hebben, een midden, in 
ruimte en tijd? Kun je als 
mens wel zonder? En hoe 
kun je juist nú de verbinding 
met God en de ander vasthouden? Om ons heen kraakt  
en piept de samenleving in haar voegen. Wat in jaren is 
opgebouwd breekt af bij de vingers. Kortere lontjes,  
scherpere tegenstellingen en met een sociaal-economische 
achterstand treft corona je nog harder. Ezra leert ons hoe 
heilzaam het is als ons leven een geestelijk midden heeft. 
Dat er zonder heilige plek geen leven mogelijk is. Juist nú 
moet de kerk open blijven; het is ondenkbaar dat we  
stoppen met vieringen, de lofzang onderbreken, geen 
brood en wijn meer delen. Dit hebben we juist nodig, om 
de crisis te doorstaan.

Ezra vertelt over een viering bij het altaar op de oude 
fundamenten van de tempel; op die brokstukken van het 
verleden wordt het Loofhuttenfeest gevierd - later, na 
voltooiing van de tempel, is er het paasfeest. Het verhaal 
vervolgt met de bouw van de nieuwe tempel; de priesters 

hebben trompetten bij zich, de Levieten loven de Heer met 
cimbalen. Ze zingen de psalmen van David, in beurtzang. 
Ontroerend is hier dat er niet alleen gejubel en gejuich is 
maar dat er ook gehuild wordt, door hen die de eerste tempel 
nog hadden gezien. Verdriet om het verleden gaat samen 
met het gejuich om de toekomst. De klaagzang om wat 
verloren ging voegt zich met optimisme en vertrouwen in 
wat komt. Dat is liturgie bij uitstek - het is kyrie én gloria. 

In de tempel moet 
geweend en geklaagd worden; 
vreugde en verdriet hoeven 
niet tegen elkaar uitgespeeld 
worden. Hier, in dit huis van 
God, is ruimte voor moed en 
wanhoop - voor tranen en 
blijdschap. Is dat niet een 
bevrijdende gedachte?

De herbouw van de tempel 
roept overigens ook tegen-
stand op; er wordt geklaagd 
en nauwelijks is de eerste 
steen gelegd of een blokkade 
volgt. Een herkenbare reflex. 
Gunnen wij de ander hun 
godshuis? Denk aan de boze 
berichten op Twitter over 
kerken die wel open mogen 
blijven en cafés niet. Ezra 
vervolgt: er wordt een 
bouwstop opgelegd door de 
koning. En dan … staan 
Haggai en Zacharia op om 
te profeteren ten gunste van 
de herbouw, als geestelijk 
centrum voor de terugge-

keerde ballingen. Dat profetisch commentaar bij hun tijd 
geldt ook nu; ons leven heeft een geestelijk centrum 
nodig, een baken in de tijd. Om stil te staan bij wie je bent 
en kunt zijn in Gods ogen. Als markering in de momenten 
van opbouw en herstel.

Vier de feesten van de kerkelijke kalender. Het is heil-
zaam. Blijf verlangen naar de tempel - ook al lijkt die in 
deze tijd niet meer dan een altaar op een ruïne. Huil om 
wat niet meer is, spreek uit wie je mist in dit huis - de 
jongeren (die er vroeger wel waren), de mensen (die niet 
meer terug zijn gekomen). En tegelijk: houd de lofzang 
gaande. God zal dit huis herbouwen, op de brokstukken 
en puinhopen van deze wereld.

Maarten Diepenbroek, predikant ELG Woerden

december 2020

Herbouw van de tempel in Jeruzalem (Gustave Doré)

Juichen en huilen in het geestelijk midden
op basis van Ezra 3, 10-13
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Sinds 6 september van dit jaar is dominee Willemijn Jonkers predikant bij Brandpunt 
Luthers Zuidoost in Amsterdam. De lutherse gemeente kerkt in gebouw De Nieuwe 
Stad, dat in handen is van vijf eigenaren, waaronder de Evangelisch-Lutherse  
Gemeente Amsterdam. Er is een grote diversiteit aan denominaties en culturen in 
de wijk Zuidoost; alleen al in De Nieuwe Stad houden vijftien kerkgenootschappen 
hun diensten. De lutherse kerk kent veel leden van Surinaamse afkomst en is een 
warme, levendige en dynamische gemeenschap.

Oude liefde roest niet
‘Het warme lutherse voelt als thuiskomen’, aldus Willemijn Jonkers

et waren vooral de bijbel-
verhalen”, antwoordt  
Willemijn Jonkers op de 

vraag waarom theologie een aantrek-
kelijke studie voor haar was. “Toen ik 
een studiekeuze moest maken was er 
op de open dagen niet veel aandacht 
voor theologie, maar met twee ouders 
als theoloog en een remonstrantse 
‘geloven light’- opvoeding voelde ik 
mij bij theologie erg prettig.”

Je kunt je geleid voelen
Net zo belangrijk als het vorm en 
inhoud geven aan zingeving en aan 
de kerk als plek in de samenleving, is 
voor haar de praktische beoefening 
van spiritualiteit; het samenzijn en 
samen zíjn, het omkijken naar elkaar, 
het zingen met elkaar, en vooral het 
‘goddelijke leren ervaren’. Naast haar 
academische theologiestudie deed zij 
daarom ook een opleiding in psycho-
spirituele geneeswijzen, waar zij leerde 
hoe je vanuit een holistische invals-
hoek met behulp van healing, reading 
en het contact maken met je chakra’s 
mensen kunt helpen hun persoonlijke 
verhaal en de context van gebeurte-
nissen in hun leven een plek te laten 
krijgen. “Dan wil het nog niet zeggen 
dat je alles kunt duiden’, zegt Jonkers, 
‘maar je kunt je geleid voelen. Mijn 
werk gaat over transformatie, over 
bewustzijn krijgen en daarmee keuzes 
maken in wat je wel en niet wilt doen.” 

Intuïtieve afstemming 
Naast haar werk als predikant is ze al 
twintig jaar werkzaam in haar praktijk 
InRitual, waar zij haar ervaring en 
inzichten vanuit diverse invalshoeken 
samenbrengt en mensen begeleidt. 

Daarbij kan het gaan om theologische 
en geestelijke verzorging, maar ook om 
training en coaching en het gebruik-
maken van rituelen. “Intuïtieve 
afstemming is daarbij van belang: er 
zijn geen pasklare antwoorden die voor 
alle mensen gelden. Het is maatwerk, 
en het maakt dan geen verschil of je 
een reading doet met een cliënt of 
pastorale hulp verleent: een goede 
pastor stemt ook af op de degene met 
een hulpvraag. In het (aan)voelen wat 
de ander bedoelt zit het antwoord; het 
rolt uit je mond. Je weet wat je moet 
zeggen tegen iemand die bemoediging, 
troost of raad nodig heeft.” 

Niet altijd ging dat makkelijk. “Vroeger 
werd ik er soms bijna om verketterd”, 
geeft Jonkers toe. “Maar de laatste 
jaren komt er meer openheid en voel 
ik mij thuis in een omgeving waar ik 
hiermee betekenis kan hebben.”
In de reguliere diensten probeert  
Jonkers zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de betekenis van vieren in het leven. 

"H

Voor de oogstdienst van 25 oktober 
werden vruchten als symbool voor de 
rijkdom van de aarde in de kerk gelegd 
en was er aandacht voor individuele 
verhalen over wat je in de afgelopen 
week mocht ontvangen. Het past bij 
de wijze waarop in Zuidoost vormge-
geven wordt aan een dienst: direct en 
betekenisvol.

Denken in overvloed,  
niet in beperking
De keuze voor het lutherse was voor 
Jonker niet moeilijk: het grootste deel 
van haar werkervaring deed ze op in 
een lutherse kerk. Ze was vicaris bij 
Wonno Bleij in de Johanneskapel in 
Amstelveen. Haar vorige gemeente 
was een verzameling van diverse 
denominaties, waar zij het ook heel 
prettig had. Toch voelt de warmte 
van de lutherse hartelijkheid, die zij 
al in haar sollicitatietraject ervaarde, 
als thuiskomen. “Oude liefde roest 
niet”, lacht ze. Ook de samenstelling 
van de Zuidoost-gemeente spreekt 

Inzegening door Andreas Wöhle

Willemijn Jonkers
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Betekenis geven
Rituelen vormen de rode draad in het leven van Willemijn Jonkers. “Rituelen zijn erg belangrijk. Ze helpen ons betekenis 
geven, om gebeurtenissen een plek te geven en ze te verwerken. Ze verbinden ons en zorgen ervoor dat je je één voelt 
met de mensen om je heen. In Zuidoost ben ik nog sinds mijn start als predikant drie keer voorgegaan en ik heb 
diensten bezocht. Een kerkdienst is ook een ritueel. Ik heb het idee dat de gemeenteleden in Zuidoost het rituele 
aspect van geloven intensief beleven. Als ik de zegen uitspreek, kan ik aan lichaamstaal en houding van de mensen 
zien dat er wat gebeurt. Ik kan ook bij andere gebeurtenissen een rol spelen in het vormgeven aan een ritueel: bij een 
stervensproces bijvoorbeeld of bij een dodenwake kan ik de ziel van iemand begeleiden, als ik dat mag. Het helpt; 
ook hier gaat het over transformatie. Of bij het verjaardagsritueel, dat hier in Zuidoost gebruikelijk is: als je 
iemands verjaardag wilt vieren kom je voor de voorbeden naar voren, zegt wie je in het zonnetje wilt zetten, en de 
gemeente zingt een verjaardagslied. De jarige krijgt een persoonlijke zegen en dat stemt mensen blij. Juist nu we 
door alle coronamaatregelen concessies moeten doen aan de ontmoeting, is het belangrijk dat we met rituelen en 
aandacht voor speciale momenten elkaar in liefde blijven vasthouden, al is het anders dan we gewend zijn.”

haar aan: qua identiteit voelt zij zich 
verbonden met Surinaamse en Indo-
nesische bevolkingsgroepen, die met 
behoud van hun eigenheid verknoopt 
zijn met Nederland. “Het is een mooie 
wisselwerking, we kunnen veel van 
elkaar leren. Ik leer ook zelf, voor mijn 
eigen geloof en geloofsbeleving, veel 
van de gemeente. Het luthers element, 
de waarde van de liturgie en de rituelen 
verbinden ons, ook in de wijze waarop 
men hier samen gemeente is: levendig 
en expressief. Lutheranen denken in 
overvloed en niet in beperking. Je mag 
het leven vieren.” 

Saamhorig
Met haar vriendelijke en enthousiaste 
benadering straalt Willemijn Jonkers 
een toegankelijkheid uit waarbij je je 
op je gemak voelt. Belangrijke eigen-

schappen voor een gemeente als 
Zuidoost. Jonkers: “Deze gemeente is 
heel betrokken, er is een groeiende 
saamhorigheid. In de kleine gemeente 
zijn alle leeftijdscategorieën vertegen-
woordigd. Het sociale aspect is van 
waarde – samen eten, zingen, vieren 
en samen rituelen doen. Kinderen 
horen erbij, er is een kinderdienst, voor 
de ouderen is er de Brasa-kring. Het 
is jammer dat ik in deze tijd van res-
tricties nog niet iedereen heb leren 
kennen en dat sommige evenementen 
en samenkomsten tijdelijk zijn stop-
gezet. Maar we doen wat we kunnen.”

Genade en liturgische beleving
Op de vraag wat nu specifiek lutherse 
elementen zijn in haar predikantswerk 
en in de wijze waarop zij dominee is 
voor haar kerk antwoordt Jonkers: 

“Dat is het aspect van genade en 
liturgische beleving. Het is het ultieme 
gebaar van liefde, dat je je een bege-
nadigd zondaar mag voelen en blij-
moedig mag zijn. Dat je vertrouwen 
mag hebben en onbevangen mag zijn.” 
De thema’s liefde en rituele beleving 
hebben haar steeds gemotiveerd en 
bewogen. Op de homepagina van haar 
site springt een belangrijk credo in het 
oog: ‘Liefde die het heelal beweegt’ 
(Dante Alighieri). Luthers Zuidoost 
kan zich in dankbaarheid verheugen 
met een predikant die haar armen om 
haar gemeente heen slaat.

Leonie Crom-Wagenaar

Meer Willemijn Jonkers?  
ga naar: www.inritual.nl

Ondertussen bij de LWF
De huidige vluchtelingencrisis 
De LWF sluit zich aan bij de verklaring 
van wereldwijde christelijke organisaties 
waarin de Europese leiders worden 
opgeroepen om de situaties van  
migranten en vluchtelingen in Europa 
op een humane en compassievolle 
manier te benaderen, op basis van 
solidariteit. ‘We verwachten dat de EU 
het discours van angst en afschrikking 
verwerpt, en een principiële houding 
en meelevende praktijk aanneemt, 
gebaseerd op de fundamentele waarden 
waarop de EU is gegrondvest’. Deze 
organisaties spreken uit naam van meer 
dan 2,8 miljard leden – ongeveer een 
derde van de wereldpopulatie. Secretaris-
generaal van de LWF, dr. Martin Junge,  
ziet juist hier kansen om in de kracht 

van de gezamenlijkheid iets te bereiken 
en te groeien. ‘Ze kunnen het goede 
voorbeeld geven door vreemdelingen 
te verwelkomen en te beschermen in 
het kader van het nakomen van  
internationale verplichtingen.’

Solidair met ontheemden 
Junge verwijst ook naar de historie: 
‘Een van de eerste taken van de LWF, 
net als de Europese Unie, was om te 

 vervolg op pagina 7
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e zijn psalmzingend de dienst binnen gekomen. 
Lofzang of klaaglied? Want we hebben de wereld 
niet achter ons gelaten. Een wereld, nog steeds 

vol nood en dreiging, verdriet, verlies. Kyrie: Heer God 
ontferm u, Christus ontferm u, Heer God, ontferm u. Een 
kreet om redding uit alles wat verkeerd gaat. Een schreeuw 
om ontferming. Als een mens ten onder dreigt te gaan, 
klinkt niet op eerbiedige toon ‘zoudt u zo vriendelijk willen 
zijn mij te helpen?’ Een Kyrie klinkt 
altijd rauw. Uit de diepten van ellende. 
Het Kyrie verdwijnt nooit uit de liturgie.

Je mag God je nood klagen
Er is niks ongelovigs aan zo’n klacht. 
‘Je mag niet klagen’ is lariekoek. Een 
kwalijke aansporing, want het ver-
maant om verdriet maar in te slikken. 
Heus, je mag God je nood klagen. Hij 
is het adres daarvoor. Hij heeft 
immers gezegd barmhartig te zijn, 
goedertieren, vol ontferming. ‘Nou 
dan, God, laat dat zien in deze nood. 
Laat gebukten uw ontferming voelen.’ 
Na zo’n Kyrie moet er eigenlijk een 
stilte vallen. Het Gloria is dan aller-
minst vanzelfsprekend. Toch, wij zijn 
in onze schreeuw gehoord. Maar is er 
iemand die begint met Ere zij God? 
Zelf was ik er in mijn klagen niet 
opgekomen. Het zijn dan ook niet de 
voorganger of voorzanger die de lof-
zang inzetten. Ze wordt ons vanuit de 
hemel aangereikt. Ere zij God zingen 
hemelse engelen ons voor. 

Heilzame tegenstem
In deze geboortenacht van de Messias 
is het een stelletje ruige herders die het 
als eersten horen. Het brengt hen tot opstanding. Ze gaan 
op weg en zingen aan Maria en Jozef en zuigeling Jezus 
voor wat ze gehoord hebben. En zo komt die lofzang de 
wereld in. Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij 
mensen van zijn welbehagen. Die lofzang wordt ons voort-

W aan elke dienst in de mond gelegd. Heilzame tegenstem, 
als protestlied tegen alle ellende in deze wereld. En als jij 
de lofzang nu niet kunt opbrengen, laat een ander hem 
voor jou zingen. 

Vrede ... of de loopgraven in
Maar plotseling blijft de lofzang me in de keel steken. Ik 
moet weer denken aan die frontsoldaten in de Eerste 

Wereldoorlog. Eén dag vrede. Alsof 
het een onaardse droom is. Want de 
oorlog blijft. Kunnen wij het gloria 
van de engelen blijven zingen? Elke 
dienst weer? Of gaan wij na Kerst 
onze loopgraven weer in? Alsof 
‘vrede op aarde’ met de engelen mee 
teruggaat naar de hemel en wij het 
alleen nog zien als een ver en onbe-
reikbaar ideaal. De kritische woorden 
van de profeet Jeremia schieten me te 
binnen. In 8:11 hekelt hij het hele 
volk van Jeruzalem dat zich in slaap 
sust met ‘Vrede, vrede’. Maar dat is er 
niet, integendeel. Ieder gaat voor z’n 
eigen belang. Kan je dan nog in 
vrede leven?

Paulus zegt: ‘Jullie zijn anders …’
Niemand zal zeggen: ik wil oorlog.  
In het vroegere Romeinse Rijk pro-
clameerden ze ook een soort vrede, 
de Pax Romana, Romeinse Vrede. 
Maar pas op! Want, zeiden ze, als je 
onze vrede wilt, moet je je op oorlog 
voorbereiden. Hun tolerantie had 
grenzen: wie óns niet horen wil, moet 
maar voelen. En dan ging het zwaard 
erop; dat zou vrede brengen. Dit is nog 
steeds hét argument voor wereldwijde 

bewapening. Als je maar heftig dreigt, houdt de ander zich 
wel stil. Laten we zo ons vredesverlangen in slaap sussen, 
net als toen in Jeruzalem? Alleen al met het aan wapens 
besteed geld zou je de hele wereld kunnen voeden. Paulus 
zegt in zijn brief aan de gemeente in Efeze: 'Jullie zijn 

Het gebeurt in de Eerste Wereldoorlog. Loopgraven in het noorden van Frankrijk. 
Duitsers tegen Engelsen. Eindeloos veel doden. Dan wordt het Kerst. Aan beide 
kanten het feest van Christus’ geboorte. Hemelse vrede. Er verschijnt een witte doek 
vanuit een geschutspost. En daar ook een. Aan beide kanten. Er verschijnen soldaten 
maar er wordt niet geschoten. Hemelse vrede daalt neer. Samen vieren Duitsers en 
Engelsen de geboorte van de Messias. Waarachtig, een Dag van Vrede. Dan wordt 
het avond, de nacht valt. Eén dag vrede. De volgende dag is het weer oorlog.

Vrede, Vrede
maar ... is er wel vrede?

Zingende engelen uit ‘lam Gods’, 
gebr. Van Eijck
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anders, want jullie hebben Christus leren kennen.’ Daarom 
nemen we de zang over die de engelen bij zijn geboorte 
zongen. Maar dan moeten we beseffen dat het om een 
ándere vrede gaat dan de gewelddadige pax van Rome.
We moeten leren geloven in de andere weg die wet en 
profeten wijzen. De weg die Christus gaat. Geweldloos 
voor vrede vechten. Sterker, zoals Jezus verkondigt in de 
Bergrede: ‘een mens die jou slaat, de andere wang toeke-
ren. Een mijl extra gaan met iemand die je tot één mijl 
met hem dwong’. De verrassing zal groot zijn. Dit is het 
kwaad weerstand bieden met liefde. En zo de weg openen 
om samen verder te gaan. 

Vrede voor vandaag en morgen en ...
Vrede op aarde is veel meer dan ‘geen oorlog’. Vrede 
begint met de ander tegemoet treden met open hand, de 

Shalom chaverim

Shalom chaverim, Shalom chaverim
shalom shalom
lehitraoth, lehitraoth
shalom shalom

Vrede, vrienden 
Tot we elkaar weer zien, vrede

Vierstemmig te zingen in canon  

Voor diverse uitvoeringen: gebruik zoektitel Shalom Chaverim

Kerst in de loopgraven

ander accepteren: jij bent er net zo een als ik. Nog beter, 
je handen uitstrekken om de ander te doen opstaan. Dat 
kan een mens. Natuurlijk niet alleen met Kerst, maar 
steeds opnieuw. De komst van Christus als dagelijkse 
arbeid. Dán ben je op weg naar de vrede die de engelen 
ons voorzingen en die daarom uit de hemel neerdaalt. 
Voor ons, mensen. Voor alles wat leeft. Voor heel de 
aarde. Met alle geloof, lef en uithoudingsvermogen wer-
ken aan de vrede van Christus. 
Dat is een taak voor vandaag. En voor morgen, en voor 
nóg een dag, en nog één …

Wim van Beek

voorzien in de behoeften van Europese 
vluchtelingen na de Tweede Wereld-
oorlog. Multilateralisme, mededogen 
en dienstverlening vormen de kern 
van het humanitaire werk van de 
LWF met ontheemden over de hele 
wereld. We mogen niet vergeten dat 
vluchtelingen veel dingen verliezen 
als ze vluchten, maar nooit hun  
mensenrechten.’
Inmiddels is het migratiepact van de 
Europese Commissie gepresenteerd 
(23 september). Maar ook al staat erin 
dat de procedures sneller moeten 
verlopen en dat er nooit meer ‘een 
Moria’ mag komen, is er nog veel 
ruimte voor een eigen invulling van 
de lidstaten. Voor daadwerkelijke 
samenhang en solidariteit is echter 
ook vertrouwen nodig.

Hervormingsdag 2020 
Om ook dit jaar de gemeenschappelijk-
heid tussen alle lutheranen wereldwijd 

te benadrukken, heeft de LWF een 
programma gemaakt waar in de week 
voorafgaand aan 31 oktober video-
filmpjes online werden gezet met 
reflecties van de zeven wereldwijde 
lutherse regio’s over wat het betekent 
om luthers te zijn in verschillende 
landen en culturen. Deze online-filmpjes 
blijven op de site van de LWF beschikbaar. 
Tevens werd op Hervormingsdag de 
jubileumeditie van de Gezamenlijke 
Verklaring van de Rechtvaardigheidsleer 
(ondertekend in 1999) gepubliceerd. 
Zie ook www.lutheranworld.org/jddj

Kerk zijn in tijden van COVID-19 
De LWF maakt zich zorgen over de 
gevolgen van de pandemie op langere 
termijn, vooral in landen waar kwets-
bare bevolkingsgroepen leven. In het 
afgelopen halfjaar heeft de LWF nood-
programma’s, ontwikkelprogramma’s 
en financiële ondersteuning geboden 
aan kerken en gelovigen in moeilijk-

heden wereldwijd, met name onder 
vluchtelingen. De LWF is in 25 landen 
in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en 
het Midden-Oosten actief. Humanitaire 
hulp, informatie en basale zaken als 
water en sanitaire voorzieningen 
hebben de eerste prioriteit. Echter, 
situaties waar mensen de existentiële 
basis van werk en woning en bestaans-
middelen verliezen komen veelvuldig 
voor, met alle gevolgen van dien zoals 
een significant snellere verspreiding 
van het virus door gebrekkige hygiëne 
en het niet goed afstand kunnen houden 
tot elkaar. 

De LWF heeft 9000 medewerkers ter 
plaatse ingezet om ondersteuning te 
bieden, maar het wordt steeds lastiger 
voor de medewerkers om dat te doen. 
Niet alleen is er een capaciteitsprobleem, 
ook natuurgeweld, gewapende con-

 vervolg van pagina 5

vervolg op pagina 21
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et jaar 2020 is op zichzelf een 
gedenkwaardig jaar, zo werd 
veel herdacht dat samenhangt 

met het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog. Maar bijvoorbeeld in 
Rotterdam was ook het begin, het 
uitbreken van die oorlog, een onder-
werp van terugkijken. Vooral voor de 
(oudere) lutheranen omdat toen de 
voormalige lutherse kerk aan de 
Wolfshoek onherstelbaar beschadigd 
raakte. Overigens was dit niet de enige 
lutherse kerk die oorlogsschade opliep, 
zo werd die in Nijmegen door een 
granaat getroffen. En de toga van de 
Nijmeegse predikant dominee C. Pel 
vertoonde kogelgaten. Toen de gaten 
in die toga kwamen, droeg hij die 
gelukkig niet. 

H Persoonlijke herinneringen
De Rotterdamse kerk die de oorlog 
niet overleefde werd in 1736 ingewijd. 
Voor het ontwerp tekende de Zwit-
serse architect Titus Faber die later in 
Potsdam naam zou maken. Zijn ont-
werp moet breed gewaardeerd zijn 
want het concept van de lutherse 
kerk in Hoorn is duidelijk op zijn 
ontwerp geïnspireerd. Na de Tweede 
Wereldoorlog verscheen een nieuwe 
kerk in de wijk Het Oude Noorden 
naar een ontwerp van B. van der 
Lecq. Ook al bestond de oude kerk 
niet meer, de herinneringen eraan 
waren niet uitgedoofd. Dat blijkt uit 
de verhalen die nu nog verteld worden: 
persoonlijke herinneringen aan het 
kerstfeest, aan het orgel (uit 1749) 
dat gebouwd werd door Christiaan 
Müller, en aan meer. 
Er zijn zelfs ‘souvenirs’ die het 
gebouw in herinnering houden. En 
hiermee wordt niet het behouden 
avondmaalsgerei of de teruggevonden 
klepel van de luidklok bedoeld.

Huiskunst
De plaats waar de verwoeste kerk 
stond (in de Wijnstraat op het gebouw 
van de Kamer van Koophandel), werd 
voor alle Rotterdammers gemarkeerd 
met een herdenkingsplaat. En de  
kerkenraad liet na de oorlog voor 
haar leden penningen slaan van het 
koper van het ingestorte dak. De her-
innering aan het geliefde kerkgebouw 
werd gekoesterd. Maar er zijn ook 
heel persoonlijke herdenkingsobjecten. 
Naar aanleiding van oude foto’s en 
ansichtkaarten ontstond huiskunst.  
Er werd door mensen die nu niet 
meer te plaatsen zijn geschilderd, 
getekend of met een hete naald in 
hout gebrand.

Erfgoed dat te maken heeft met het luthers belijden of kerk-zijn: dat is wat in 
deze rubriek voor het voetlicht komt. Vaak komen dan theologische kwesties 
prominent aan de orde. Het spits wordt echter afgebeten met een voorbeeld dat 
doorgaans de geschiedenisboeken niet haalt: herinneringen van gemeenteleden 
zelf. In dit geval de herinneringen aan een verwoeste kerk.

Luthers erfgoed
Herinneringen aan een verwoeste kerk

Een doorkijkje naar de kerk via een van 
de omliggende straten.

Gezicht vanaf De Blaak

 Aanblik vanaf de Blaak als foto en als 
reproductie met dezelfde elementen.
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ns leven wordt beheerst door het virus. Een hele-
boel dingen kunnen niet meer, en hoe lang nog? 
Niemand die het weet. Geen cantorij, niet zingen in 

de kerk, aanmelden voor de eredienst - zodat we niet met 
te veel bijeen zijn. 

Ja, wij wel. Anderen menen dat dat allemaal wel mag, 
zelfs dat het van onze lieve heer moet. Maar waar in de 
Bijbel staat eigenlijk dat je samen móet komen om de 
Heer te eren? Nergens.
Grondwetsartikel 6 luidt: Ieder heeft het recht zijn godsdienst 
of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met 
anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijk-
heid volgens de wet. Om deze massale kerkelijke bijeen-
komsten te kunnen stoppen is er in de noodwet dus een 
speciaal artikel nodig en dat is er niet gekomen. Maar willen 
we dat? Het artikel gaat verder: De wet kan ter zake van dit 
recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter 
bescherming van de gezondheid, in het belang van het ver-
keer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

De wet kan de gezondheid dus eigenlijk alleen buiten het 
kerkgebouw beschermen. Maar hebben wij, als christenen, 
geen verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naasten? 
Tenzij alle aanwezigen na de dienst in quarantaine gaan, 
neemt men die verantwoordelijkheid niet. Ook uit volle borst 
op hele noten zingen, lijkt mij een aerosolen-nachtmerrie. 
Verder worden geloofsgemeenschappen die zich wel keurig 
aan de regels hielden nu ook in hun mogelijkheden beperkt, 
lekker sociaal.

Natuurlijk is de vrijheid van godsdienst een groot goed en 
moet iedereen zijn of haar geloof kunnen belijden, het liefst 
samen met anderen en met gezang, zeker bij ons lutheranen, 
maar toch niet ten koste van anderen? Ach, de gelovigen 
waarover ik het hier heb, lijken al langer te worstelen met 
het thema ‘naastenliefde’; er zijn allerlei voorwaarden aan 
verbonden om deze liefde te mogen ontvangen, waarom 
zou het nu anders zijn?

Femke Akerboom-Beekman

O
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Wartaal

Sinds 1 september is de lutherse 
predikant Martin van Wijngaar-
den (Rotterdam) aangesteld als 
deeltijdonderzoeker aan het 
Amsterdam Centre for History 
and Heritage of Protestantism, 
met als onderzoeksgebied ‘Luthers 
Erfgoed’. Vanuit die functie doet 
hij, met ingang van dit nummer 
van elkkwartaal, verslag over zijn 
activiteiten en bevindingen in de 
nieuwe rubriek ‘Luthers Erfgoed’.

Een souvenir van geheel andere aard, 
dat ik recent toevertrouwd kreeg. Een 
van deze jongeren, gefotografeerd in 
het koepeltje dat bovenop het kerkge-
bouw stond, had kennelijk geen 
hoogtevrees. Maar ook andere vrees 
had ze niet. Vlak na het bombarde-
ment durfde ze het aan om het door 

de bezetter afgezette gebied toch in te 
gaan. Het doel was haar geliefde kerk 
– of wat er van over was – nog een-
maal te bezoeken. Als herinnering 
nam zij dit tegeltje uit het puin van 
de kerk mee.

Martin L. van Wijngaarden
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mmanuel - in de dagen van 
Advent en Kerst zal die geheim-
zinnige naam, dat programma 

van God, weer veelvuldig klinken in 
vormen van viering, gebeden, stilte-
momenten; als aanduiding van een 
geloof dat verder grijpt dan ons ver-
stand kan denken. God (is) bij ons ... 
ook in deze tijden, waarin wij elkaar 
onderling zo moeilijk nabij kunnen zijn. 

Hoe zullen wij de kerstdagen 
dit jaar beleven, nu zoveel 
vanzelfsprekende ingrediënten 
van het feestgevoel ondenk-
baar zijn? En hoe gaan wij 
straks het nieuwe jaar in? Met 
hoopvolle verwachting, in 
mineur gestemd, of kramp-
achtig zoekend naar wat hou-
vast biedt? De coronacrisis 
heeft voor menigeen het alge-
mene levensgevoel tamelijk 
op de proef gesteld. Een span-
nende vraag kan dan zijn: 
heeft het geloof voor mensen 
daarbij een bepalende rol 
gespeeld? Ik heb er nog geen 
onderzoek over zien langs-
komen maar dat komt er 
ongetwijfeld nog wel. Mijn 
vermoeden (en toch ook mijn 
hoop) is dat mensen wier 
leven een religieuze dimensie 
kent, waar zin en betekenis van het 
leven niet primair afhangen van succes 
of netwerk of welstand, maar waar 
deze opkomen uit het vertrouwen in 
een aanwezig tegenover … dat deze 
mensen anders door de crisis heen gaan. 

Omdat er een tegenover is waar je ook 
je niet nader te beredeneren ontevreden-
heid en leed kunt neerleggen, terwijl 
er met de uitleg van de getallen van 
het RIVM en bijpassende overheids-
bepalingen niet zinvol te communiceren 

IMMANUEL
valt. Omdat je als gelovige gewend 
bent om te gaan met wat je niet in 
handen hebt, niet naar je hand kunt 
zetten. Omdat gebed een vorm van 
communicatie is die boven zichzelf 
uitstijgt en de vele vraagtekens daar-
bij, die een informatieve vragensteller 
altijd zullen blijven frustreren, kan 
laten staan. En wellicht ook omdat de 
geloofstaal woorden en symbolen 

kent die warmte met zich meedragen, 
wanneer het koud wordt in de 
samenleving en tussen de mensen. 

Immanuel is volgens mij zo’n naam, 
zo’n woord. Het klinkt donker en 
geheimzinnig, en tegelijk zie je er 
ook een warme glans in gloeien. Het 
klinkt als ‘van lang geleden en ver 
vandaan’ en tegelijk ook zo vertrouwd. 
Wij hebben dit niet verzonnen, het is 
niet het zoveelste nieuwe feit over 
het virus of de wereld en de crisis die 

I

woord&visie

vandaag opkomt en morgen wordt 
weerlegd. Het is ons aangereikt! We 
kunnen de melodieën meehummen 
van de liederen waarin dit woord, 
waarin die naam tot klinken komt.  
En in die vertrouwdheid komt ook de 
herinnering aan de momenten waarin 
de klank Immanuel zo overtuigend 
waar kan zijn: gevierde waarheid - 
toen het nog kon, te midden van de 

gemeenschap: God met ons, 
en met allen die met ons ver-
bonden zijn, in een geloofs-
gemeenschap die tijd en 
ruimte overstijgt: ... met alle 
engelen en aartsengelen .... 

Ik weet dat die herinnerde, die 
geloofde en zo ervaren nabijheid 
voor velen ook de gedwongen 
afstandelijkheid van de corona-
bepalingen heeft weten te 
overbruggen. En ik meen dat 
dit wellicht is wat wij als 
gelovigen in te brengen hebben 
bij de weg ‘uit de crisis’ die 
we als samenleving zullen 
moeten gaan. Dat die nieuwe 
samenleving (met of na corona) 
er een gaat worden waarin wij 
ruimte laten voor het geheim 
van samenleven - dat zich niet 
laat vastpinnen op getallen, 
interacties en netwerken. Dat 

er positieve ruimte komt voor wat wij 
niet in handen hebben. Niet als een 
‘nog niet’ maar als het weldadige 
besef dat wij niet de maatstaf zijn 
van ons eigen bestaan. Dat zou mooi 
zijn; het zou ook ons wetenschappelijk 
zoeken en onderzoeken goed doen. 
Het zou er de onrust en bezeten 
gedrevenheid uit halen en plaats 
maken voor verdieping en aanbidding: 
Immanuel.

Andreas Wöhle
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Verkiezingen evangelisch-lutherse synode
In mei 2021 komt er een eind aan 

de zittingstermijn van de huidige 
evangelisch-lutherse synode. Voor de 
verkiezingen van een nieuwe synode 
konden stemgerechtigden bij hun 
kerkenraden kandidaten voordragen. 
Die voordracht werd kenbaar 
gemaakt aan de synodale commissie 
die vervolgens de definitieve kandi-
daatstelling goedkeurde en nu 
bekendmaakt. 

Er is gestreefd naar een samen-
stelling van 40% vrouwen, 40% 
mannen, 20% jongeren - zoals ook 
wordt gestimuleerd vanuit de 
Lutherse Wereld Federatie (LWF). De 
uiteindelijke verkiezing vindt plaats 
tussen 2 januari en 2 februari 2021.

Als leidraad daarbij stellen de 24 
kandidaten, waaronder zeven predi-
kanten, zich persoonlijk aan u voor 
in dit verkiezingskatern.

Waarom kiezen voor de lutherse synode?
Omdat de kleurrijke en muzikale 

en levende spiritualiteit van lutherse 
en luthers-achtige gemeenten in onze 
Protestantse Kerk niet gemist kan 
worden! 

Het klinkt misschien wat te positief 
als je dagelijks eerder te maken hebt 
met de problemen waarmee kleine en 
zeer kleine gemeenten en gemeen-
schappen in onze sterk ontkerkelijkte 
samenleving worstelen. En toch is dit 
geen lege peptalk.

Lees het beleidsplan ‘Wind in de 
zeilen 2019-2023’ van onze lutherse 
synode in de Protestantse Kerk. Daar 
bespeur je de ‘wind’ (de geest) en de 
oprechte wil om zich voor de ver-
nieuwing van de kerk in te zetten. 
Omdat wij vanuit onze traditie iets 
wezenlijks hebben bij te dragen in de 
uitdagingen waarmee onze kerk en alle 
kerken in deze tijd te maken hebben.

Wij zullen beslist niet ‘verdubbelen’ 
wat elders in de kerk al wordt behartigd. 
Het gaat er juist om die zaken op te 
pakken die in het groter verband van 
onze Protestantse Kerk uit zicht dreigen 
te raken of over het hoofd worden 
gezien - maar waarvoor wij op basis van 
onze traditie en ervaring en inbedding 

in een wereldwijde familie van lutherse 
kerken juist extra gevoelig zijn.

Voor die taak hebben wij geënga-
geerde mensen nodig. Om te identifi-
ceren en te benoemen wat goed, 
belangrijk en heilzaam is voor de 
toekomst van de kerk; om ook de 
kleine gemeenten en gemeenschappen 
te ondersteunen en met elkaar te 

(foto: Friso Kooijman)

verbinden op weg naar een duurzame 
toekomst. 

Juist daarvoor zoeken wij enthou-
siaste mensen. En daarvoor dient 
deze verkiezing van de leden van de 
lutherse synode. Heel belangrijk dus!

Ds. Andreas Wöhle, president van de 
evangelisch-lutherse synode
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ALIDA 
GROENEVELD

Mijn naam is Alida 

Groeneveld (1966), 

woonachtig in Almere. 

Sinds 2016 ben ik 

predikant-geestelijk 

verzorger bij ‘s Heeren 

Loo, een zorginstelling 

voor mensen met 

een verstandelijke handicap, standplaats 

Ermelo. Daarvoor was ik bijna twintig 

jaar gemeentepredikant: ELG Naarden-

Bussum en ELG Weesp. 

In het kader van de permanente educatie 

deed ik de opleiding tot interim-predikant. 

In Amerongen heb ik als interim-predikant 

de gereformeerde kerk en de hervormde 

wijkgemeente begeleid bij de fusie en de 

periode daarna. In Haaksbergen-Buurse 

adviseerde ik de pas gefuseerde protes-

tantse gemeente in beleid, organisatie 

en beroepingswerk. 

In mijn werk als geestelijk verzorger ga 

ik met de bewoners op zoek naar hun 

bronnen van hoop. Dit werk doet een 

beroep op mijn creativiteit en inventiviteit 

om zo te kunnen aansluiten bij de 

mogelijkheden van mijn gesprekspartner.

De gezamenlijke zoektocht naar bronnen 

van hoop, voor de lutherse (en gefu-

seerde) gemeenten, voor de lutherse 

synode en voor de Protestantse Kerk in 

Nederland als geheel: daar ligt mijn 

motivatie. Bij het eigen lutherse geluid 

gaan diaconaat en liturgie hand in hand.

Ik heb ervaring opgedaan in de breedte 

van de Protestantse Kerk in Nederland 

Deze ervaring breng ik graag in.

ANDREAS 
WÖHLE

Ik ben Andreas Wöhle, 

afkomstig uit Duitsland, 

getrouwd met Kersten 

Storch en trotse vader 

van vier kinderen. 

Met veel plezier ben 

ik nu predikant in 

luthers Amsterdam. 

Als theoloog en ‘kerkmens uit overtuiging’ 

deed ik eerder ervaring op op verschillende 

Nederlandse en internationale terreinen 

van het lutherse. 

Ik was werkzaam voor de Lutherse Leken 

Opleiding; luthers predikant te Apeldoorn, 

Flevoland en Amsterdam; lid van de 

evangelisch-lutherse synode en synodale 

commissie; beleidsmedewerker Eredienst 

en Geestelijke Vorming van de SoW-

kerken; Europa-secretaris van de Lutherse 

Wereldfederatie te Genève. 

Als president van de evangelisch-lutherse 

synode bezocht ik de afgelopen vier jaar 

onze gemeenten - in goede en in zware 

momenten van het gemeente-zijn. 

Soms was dat met raad en daad, om 

moed te geven en niet de kansen van 

de gemeenschap uit het oog te verliezen. 

Want ik ben ervan overtuigd dat we, 

met onze door de lutherse traditie 

gevormde spiritualiteit en kijk op het 

leven, bijdragen aan onze samenleving; 

juist nu voor kerk en maatschappij.

Mijn ervaring, kennis en bewogenheid 

met het lutherse zet ik graag in, ook in 

de komende synode, voor onze 

gemeenten in Nederland.

ANNE TOUSSAINT-
HANSTVEIT

Mijn naam is Anne 

Toussaint-Hanstveit, 

51 jaar. Getrouwd, 

twee volwassen  

kinderen. Ik werk al 

30 jaar met veel  

plezier in het basis-

onderwijs. Nu op een 

basisschool in Rotterdam-Hillegersberg. 

Ik ben geboren in Noorwegen (Noorse 

vader en Nederlandse moeder), dus 

automatisch lutheraan. Ik woon sinds 

vier jaar met mijn man in Den Haag.

Mijn kerk is de Andreaskerk van de 

lutherse gemeente in Rotterdam. Ik was 

daar 14 jaar kerkenraadslid/ouderling. 

Een mooie en - bij tijden - zware functie. 

Tijdens mijn kerkenraadlidmaatschap 

kwam ik geregeld in contact met de 

landelijke organisaties, altijd boeiend en 

leerzaam. Daarom wil ik me na deze 

plaatselijke functie inzetten voor de 

landelijke organisatie van de lutheranen.

Ik wil graag een bijdrage leveren om  

de lutherse traditie in Nederland te 

behouden. Ook om te helpen hoe we 

de toekomst met vertrouwen tegemoet 

kunnen zien. En om de band tussen de 

plaatselijke gemeenten en de landelijke 

synode te verdiepen.

BARBARA HEUBECK-DUIJTS

Ik ben Barbara Heubeck-Duijts, beroepbaar predikante in de Protestantse Kerk met Duitse roots, 55 jaar, 

getrouwd. We hebben drie kinderen en wonen in Leiden. Momenteel werk ik in het oecumenische  

Aandachtscentrum in het centrum van Den Haag, een laagdrempelig inloophuis met koffie, thee,  

middaggebed en vooral aandacht voor wie binnenloopt. Regelmatig ga ik voor als gastpredikant.  

Toen de Leidse lutherse gemeente werd opgeheven, werd ik lid van de oecumenische geloofsgemeenschap 

in Leiden als luthers lid en ben sinds kort gastlid in luthers Woerden. Sinds vele jaren engageer ik me voor  

de Wereldgebedsdag, plaatselijk en op landelijk niveau. 

Ik stel me kandidaat voor een tweede termijn in de synode. Ik zag hoe de synode te werk gaat, om de 

Lutherse Kerk in Nederland te leiden, te steunen en nieuwe impulsen te geven. Het is een heel inspirerende groep. Inhoudelijk 

hield ik me vooral bezig met een nieuw concept voor de landelijke Lutherdag. Graag ga ik door met de voorbereiding daarvan.

Ik zie als taak voor de komende synode om de lutherse manier van geloven over te dragen aan de volgende generatie in de 

hele kerk, door - bijvoorbeeld - goed catechesemateriaal te verspreiden juist buiten lutherse kringen. 
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BERTUS DE KEIZER

Ik ben Gijsbertus de Keizer, roepnaam Bertus, geboren in 1943 te Gouda, gepensioneerd chirurg. Inmiddels ben 

ik 53 jaar getrouwd met Anneke Vlaskamp; samen hebben we drie kinderen. Ik groeide op in Gouda, studeerde 

geneeskunde in Utrecht, vervolgd met de opleiding tot chirurg aan het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Na 

mijn promotie (1976) was ik twee jaar chef de clinique Amsterdam met als definitieve vestiging in Tilburg.

Luthers opgevoed: gedoopt, zondagsschool, Luthergroep, catechisatie in Gouda. Toen geen belijdenis gedaan. 

Pas veel later, na herontdekking van de betekenis van het lutherse geloof en vele gesprekken hierover, deed 

ik belijdenis in de ELG Breda (1996). Daar kwam ik al snel in de kerkenraad. Zo mocht ik ook de vereniging 

met de Protestantse Gemeente Breda begeleiden (2013) en de restauratie van het monumentale kerkgebouw. 

Als wijkgemeente hebben wij ons opgeheven toen er vrijwel geen lutheranen meer waren. Zo ben ik nu lid van Luthers Zuid-

Nederland, kern Eindhoven. Ik aarzelde bij mijn kandidaatstelling voor de synode. Maar de mogelijkheid op landelijk niveau 

nog een steentje te kunnen bijdragen gaf de doorslag. Op mijn bijdrage aan landelijk luthers wil ik me eerst oriënteren. Ik vind 

dat de lutherse theologie en geloofsbeleving in Nederland levend moet blijven en dienstbaar gemaakt aan de hele Protestantse 

Kerk (en daarbuiten). Hoe dat het beste kan en wat ik daaraan kan bijdragen hoop ik in de komende periode te ontdekken.

BIANCA 
GROEN-GALLANT

Door het Woord 

wordt alles één in het 

geloof, en daardoor 

zijn we één geestelijk 

lichaam, ook al  

verschillen onze 

werken.

Deze tekst, die aan 

Luther wordt toegeschreven, staat voor 

mij symbool voor mijn kandidaatschap. 

Geloof en eenheid ondanks verschillen.

Mijn naam is Bianca Groen Gallant, 

woonachtig in Dordrecht en lid van de 

lutherse gemeente aldaar. Alhoewel ik 

gemeentelid ben in Dordrecht, ben ik 

tot nog toe voornamelijk actief in 

Amsterdam waar ik als gastlid ben  

ingeschreven en ook nog diaken mag 

zijn in de Oude Lutherse Kerk op het 

Spui. Sinds 2018 ben ik voorzitter van 

de Lutherse Diaconie Amsterdam.

Geboren in Paramaribo, gedoopt en 

mijn geloofsbelijdenis afgelegd in de 

Maarten Luther Kerk aldaar, ben ik al mijn 

leven lang lutheraan. Het lutheranisme 

heeft mij dus mede gevormd tot wie ik 

ben. In het dagelijks leven werk ik als 

onderwijsbegeleider.

Onderwijs en maatschappelijk  

engagement zijn mijn passie, en dat is 

ook hetgeen ik meeneem als verkies-

baar lid voor de synode. Belangrijk vind 

ik een naar buiten gekeerde kerk die 

zich ‘met de wind in de zeilen’ inzet op 

plaatselijk, landelijk en wereldniveau op 

intermenselijk vlak, maar zich ook  

verhoudt in relatie met de natuur en 

het klimaat.

CARRY 
NIJLAND

Ik ben Carry Nijland, 

67 jaar, weduwe en 

woonachtig te Zutphen. 

Ik studeerde Religie-

studies aan de Rad-

boud Universiteit 

Nijmegen. Ook rondde 

ik daar een cursusdeel 

voor master geestelijk verzorger-pastoraal 

werk af. Ik werkte veelal als zelfstandige, 

waaronder het drijven van een natuur-

voedingswinkel te Lochem. Sinds vijftien 

jaar werk ik als begeleidster van enkele 

jongeren en geef ik Bijbels gerichte 

meditatieve vieringen bij retraites. 

Vier jaar geleden werd ik belijdend 

gemeentelid van de Evangelisch-Lutherse 

Gemeente Zutphen, Hengelo en Twekke-

loo. Ik bekleed daar het ambt van ouder-

ling-pastoraat en ben lid van de kerkenraad.

Als christelijk gelovig mens ben ik lang 

onkerks geweest. Ik ben dankbaar dat 

ik nu al jaren bij de Evangelisch-Lutherse 

Kerk hoor. Na het volgen van de ‘Lutheran 

Summerschool’ in 2019 ben ik het belang 

gaan inzien van uitgebreidere uitwisseling 

tussen gelovigen en gemeenten, het 

belang van het gezamenlijk overdenken 

van waarden en presentatie naar de 

maatschappij van onze Evangelisch-

Lutherse Kerk.

Dit inzicht en mijn filosofische en theolo-

gische belangstelling drijven mij ertoe om 

mij kandidaat te stellen voor de evange-

lisch-lutherse synode. Ik wil graag mee-

denken, ten behoeve van beleidsvorming 

voor, onder andere, de presentatie van de 

lutherse theologie en de lutherse waarden 

in Nederland en daarbuiten.

CASPER VAN 
BOLTARINGEN

Mijn naam is Casper 

van Boltaringen, 

woonachtig in  

Haarlem. Mijn eerste 

functie was collectant 

in de lutherse kerk 

’s-Gravenhage.  

Meegewerkt aan de 

oprichting lutherse gemeente Lelystad. 

Nu lid van de lutherse gemeente 

Amsterdam; diende twaalf jaar als 

kerkrentmeester en de laatste zes jaar 

als voorzitter KRM ELG Amsterdam. In 

de periode 2009-2011 mocht ik als scriba 

van de synode functioneren. Sinds 

september 2017 mag ik penningmeester 

zijn van de stichting Lutherana die de 

betaling regelt van de leerstoelen van 

de lutherse academische presentatie.

Na twee jaar ambteloos te zijn geweest 

ben ik nu diaken en secretaris van het 

brandpunt Haarlem. De afgelopen periode 

volgde ik de synode op de reservebank 

en mocht ook mijn inbreng hebben. 

Kreeg daardoor weer een vers inkijkje 

over het reilen en zeilen van de lutherse 

gemeenschap in Nederland. Het gaat 

niet echt voor de wind met luthers 

Nederland. Op veel plaatsen zijn wat 

ruggensteuntjes gewenst.

Graag wil ik mijn kwaliteit en kundigheid 

inzetten voor de komende periode. 

Om de waarde van de lutherse gemeen-

schap te behouden en waar mogelijk 

te versterken. Daarbij is belangrijk de 

verruiming van voorwaarden van de 

BILT-gelden naar de lutherse gemeen-

ten en ondersteuning in meer  

algemene zin. 
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CATHY VAN  
BEEK-BLOMMENDAAL

Ik ben Cathy van 

Beek-Blommendaal, 

woon in Bodegraven 

en ben lid van de  

ELG Woerden. De 

afgelopen vier jaar 

was ik synodelid en 

secretaris en van de 

synodale commissie. 

Ik ben al mijn hele leven luthers; wij 

gingen in Utrecht naar de Hamburger-

straat of naar de Wartburgkapel. Ik weet 

niet anders dan dat ik welkom ben 

zoals ik ben, met al mijn fouten en 

tekortkomingen. In gesprek met anderen 

merkte ik hoe bijzonder dat is. De 

wetenschap dat ik het altijd weer opnieuw 

mag proberen, dat de genade van God 

zo groot is, doet me beseffen dat het 

lutherse gedachtegoed het waard is 

om gehoord te worden. 

Ik wil graag iets doen in de landelijke 

kerk; ervoor zorgen dat het lutherse 

daarin vindbaar blijft. Ik wil me daar 

graag nog een nieuwe termijn voor 

inzetten. Daarnaast hoop ik de synode 

wat dichter bij de plaatselijke gemeente 

te brengen. We hebben elkaar nodig 

om de ‘vindplaatsen van het lutherse’  

te bewaren en inspiratie te vinden bij 

elkaar.

CATRIEN 
VAN OPSTAL

Mijn naam is Catrien 

van Opstal, van 2002 

tot 2019 predikant in 

de evangelisch-lutherse 

gemeente Utrecht. 

Sinds juni 2019 ben ik 

met prepensioen en 

met emeritaat. In 

luthers Gouda was ik sinds 2016 consulent, 

en in september 2018 werd ik er predikant 

voor een klein percentage; dit werk in 

de gemeente Gouda loopt door, ook na 

het emeritaat, en heet nu ‘hulpdienst’. 

Van huis uit ben ik hervormd. Maar aan 

het eind van mijn middelbare schooltijd 

maakte ik al kennis met de Lutherse Kerk, 

in de Lutherkapel in Zeist - toen nog met 

ds. Jaanus - waar wij als gezin kerkten. 

De tijd in Utrecht betekende een wer-

kelijke kennismaking met Luther en zijn 

gedachtegoed. Het werd voor mij een 

ontmoeting met een theoloog met een 

gepassioneerd hart voor Woord en 

Sacrament, met beeldend, pastoraal en 

aards taalgebruik, een vrijheid van genade 

en een acceptatie van het leven in zijn 

dubbelheid van mooi en moeite - zoals 

ik het niet kende. 

Tijdens de eerste synodeperiode na de 

fusie in 2004, was ik lid van de synodale 

commissie.

Nu ik meer tijd heb, wil ik bijdragen aan 

déze synode. We zitten in goed vaarwater. 

Het beleidsplan ‘Wind in de zeilen’ spreekt 

me aan. Wat ik meebreng is jarenlange 

ervaring in de gemeente, een pastorale 

inslag, realisme en bevlogenheid.

CHRISTIANE 
KARRER-GRUBE

Mijn naam is  

Christiane Karrer-

Grube, geboren in 

München en daar  

opgeleid tot theo-

loog. Ik was werk-

zaam als docent 

Oude Testament in 

München en Kiel, waar ik ook ben 

gepromoveerd. Ik woon met mijn  

echtgenoot en zoon in Utrecht. Sinds 

2005 ben ik predikante in de Lutherse 

Gemeente Utrecht. Sinds 2012 werk ik 

als docente Bijbelse Theologie aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam (verbonden 

aan Het Doopsgezind Seminarium).

Geloven betekent voor mij leven vanuit 

verbondenheid met mensen en met al 

het leven op aarde. Open staan voor de 

geestelijke dimensie van het leven. 

Vertrouwen dat ik gezien en aanvaard 

word door het geheim dat ik God mag 

noemen. De bijbel, de lutherse traditie, 

andere geloofstradities zijn voor mij 

een bron van inspiratie. 

In dat belang zet ik mij graag opnieuw 

in als lid van de lutherse synode.

DETLEF BOHLKEN

Mijn naam is Detlef Bohlken en sinds juni 1999 ben ik predikant in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Tiel, 

inmiddels onderdeel van de Protestantse Gemeente Tiel. Twee jaar later werd ik tevens predikant in de 

lutherse gemeenten Leerdam en Culemborg.

Theologie heb ik gestudeerd in Marburg (D), Amsterdam (UvA, VU, KThA), Lublin (PL) en Warschau (PL). 

Tevens heb ik een bachelor opleiding afgerond tot docent Duits 2e graads (HAN) en ben bezig met de  

master. Tijdens de studie heb ik al bestuurlijke functies vervuld. Ook in de classis heb ik vele jaren  

meegewerkt. Ik was lid (vicepresident) van de lutherse synode vanaf 2005 en later in 2009 als president. 

Daarna was ik via de classis afgevaardigde van de generale synode.

In mijn werk word ik op de eerste plaats geïnspireerd door de liturgie. Met elkaar vieren, loven, danken en delen van de 

schriften. Stilte, muziek, gebed. Direct daarmee verbonden is de rijkdom van de oude verhalen verbonden met elkaar en ons 

mensen in het ritme van het jaar.

Graag wil ik mijn ervaring en enthousiasme inbrengen in de kerk als geheel, maar tegelijk ook zelf geïnspireerd worden en 

blijven door landelijke en wereldwijde verbondenheid. Geven en nemen zal in evenwicht moeten blijven.

Voor de kleine lutherse gemeenten in het midden van het land, zij het zelfstandig, zij het in protestantse setting, wil ik mij op 

deze manier inzetten. Daarbij voel ik me gedragen door een diep vertrouwen in de weg die God met ons gaat.
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DICK VAN LOENEN

Ik ben in 1948 geboren in Amsterdam en woon al sinds mijn huwelijk in 1974 in Delft. Was ambtenaar bij het 

Ministerie van Justitie en hield mij bezig met financiering van TBS-en Penitentiaire inrichtingen. Vanaf 1976 

was ik kerkrentmeester in de ELG Delft. Ook was ik twaalf jaar lid van het Regionaal College voor Behandeling 

van Beheerszaken ZH (RCBB). Na mijn pensionering heb ik mij beziggehouden met administratieve onder-

steuning van mensen met schulden. Daarbij kwam mijn opleiding van de Lutherse Lekenopleiding met 

specialisatie pastoraat goed van pas.

In de afgelopen vier jaar was ik synodelid en heb gezien dat er (nog) veel werk aan de winkel is. Er ligt een 

goed en ambitieus beleidsplan dat niet bij plan moet blijven maar uitvoering vraagt. De uitdaging is nu om 

de lutherse spiritualiteit te behouden. De lutherse synode kan en zal, ook mede dankzij de landelijke en internationale contacten, 

daar richting en ondersteuning aan bieden.

Graag wil ik mijn bijdrage leveren door mijn expertise en ervaring in te zetten. Daarbij is contact met de plaatselijke gemeenten 

van groot belang. In Delft ben ik ouderling-kerkrentmeester maar heb een speciale opdracht inzake het voorbereiden van het 

samengaan met de Protestantse Gemeente Delft. Mijn ervaring op landelijk vlak helpt mij daarbij en omgekeerd.

FRANZ 
SPANSIER

Mijn naam is Franz 

Spansier, sinds 2013 

verbonden als ouder-

ling/kerkrentmeester 

aan de Evangelisch-

Lutherse Kerk Utrecht 

Zeist e.o. Van jongs af 

aan trok mij de admi-

nistratieve/financiële sector, vooral bij 

non-profit organisaties. Ik werkte bij 

woning corporaties en startte in 2003 

een eigen bedrijf voor het beheer van 

Vereniging van Eigenaren (VvE’s). In 2015 

toegetreden als bestuurslid van BEZWA 

Foundation op verzoek van professor Klaas 

Zwanepol. Een armoedebestrijdings-

project, gericht op een vakopleiding voor 

vaak kansloze jongeren in een sloppen-

wijk in Zambia, met als doel: hen met een 

erkend vakdiploma te leren in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. In 2018 

voorzitter geworden van de organisatie. 

Dat ik werd uitgenodigd om mij kandidaat 

te stellen maakte me direct nieuwsgierig. 

Ik wil ontdekken wat andere lutheranen 

beleven in hun eigen gemeente en in 

de organisatorische en financiële 

aspecten van het kerk-zijn. Ik hoop dat 

er beleid kan worden gemaakt om meer 

mensen aan onze lutherse kerk te binden. 

Juist in crisistijd, zo vertelde mijn moeder, 

komen meer mensen naar de kerk. Dat 

was waarschijnlijk ooit zo; gaandeweg 

werd die band losser. Ook nu de corona-

crisis verhindert dat mensen fysiek naar 

de kerk (kunnen) komen, moeten we 

ons ervoor inzetten dat het (verplicht) 

mindere bezoekersaantal niet leidt naar 

een definitieve vermindering.

HANNEKE 
ALLEWIJN

Ik ben Hanneke Alle-

wijn, 39 jaar. Sinds 

2018 woon en werk 

ik in Den Haag. Ik 

ben er begonnen als 

straatpastor (voor 

50%) bij stichting 

Straatpastoraat voor 

dak- en thuislozen. Sinds mei 2018 ben 

ik als predikant (50%) verbonden aan de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente te 

Den Haag. Ik vind het mooi om beide 

werelden met elkaar te verbinden waar 

dat mogelijk is. 

Voor mijn Haagse tijd heb ik zes jaar in 

Berlijn gewoond waar ik als kerkelijk 

werker met preekbevoegdheid in de 

Nederlandse Kerk in Duitsland te Berlijn 

en Bellin (Mecklenburg-Vorpommern) 

werkte om mijn kerkmuziek studie te 

kunnen bekostigen. Ik had toen al mijn 

Master theologie in Groningen afgerond. 

In de Berlijnse jaren heb ik de lutherse 

traditie ontdekt. In die jaren is de kerk 

belangrijker geworden voor mijn  

spirituele leven.

Waarom wil ik toetreden tot de Lutherse 

Synode? Mijn hart ligt bij de lutherse 

theologie en traditie. Ik heb er plezier in 

om mensen mee te nemen in mijn 

enthousiasme voor die traditie, niet 

alleen in onze eigen gemeente maar ook 

binnen de kerkelijke gemeenten Den 

Haag en de maatschappij. Graag wil ik 

ook meedenken over de rol die de 

lutherse kerk kan vervullen binnen het 

nationale en internationale perspectief. 

De lutherse synode lijkt me daarvoor 

een inspirerende plaats. Ik kijk uit naar 

de verhalen uit het land!

JOHANNES JOZEF 
PIJNAKER

Mijn naam is Johannes 

Jozef Pijnaker (roep-

naam Jan), geboren 

in 1953 te Leiden. Via 

de Scheppingskerk, 

de Hoeksteenkerk en 

de Oosterkerk vonden 

mijn vrouw en ik in 2015 

een kerk waar wij ons welkom voelden 

en waar warmte heerste. Dat werd de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. 

In 2016 werd ik gevraagd voor de diaco-

nie, mijn tweede termijn begon in 2020. 

Na lang denken besloot ik mij kandidaat 

te stellen voor het werk in de synode.

Als diaken voel ik mij een dienende 

broeder. Er is veel werk te doen, maar 

daar hoef ik niet altijd op de voorgrond 

te staan. Het achter de schermen werken 

en ondersteunen is voor mij even 

belangrijk. Verder denk ik dat we ons 

waardevolle gedachtegoed in ons  

midden moeten bewaren: liturgie en 

de kerkmuziek moeten samen blijven 

en niet uit elkaar getrokken worden. 

Verder ben ik van mening dat de kinderen 

in de gemeente een belangrijke plaats 

in ons midden dienen te krijgen, want 

zij zijn het die straks ons stokje moeten 

overnemen. 

Ik hoop dat ik met mijn kennis en 

enthousiasme van het synodewerk 

mede mag bijdragen aan een goed 

resultaat.
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MAARTEN 
DIEPENBROEK

Mijn naam is Maarten 

Diepenbroek. Ik ben 

predikant in de  

evangelisch-lutherse 

gemeente te  

Woerden voor 0,5 fte. 

Daarnaast ben ik als 

contract promovendus 

verbonden aan de Theologische  

Universiteit in Kampen waar ik bezig 

ben met een promotieonderzoek naar 

de relatie tussen de liturgische theologie 

van Martin Luther en de liturgische 

vernieuwingsbeweging in het Nederlandse 

lutheranisme van de twintigste eeuw. 

Van harte stel ik mij verkiesbaar voor 

een tweede termijn in de lutherse 

synode. De synode is voor mij de plek 

waar de verbindingen gelegd worden 

tussen de lokale gemeenschap en de 

landelijke kerk. In de toekomst wil ik 

graag blijven opkomen voor juist die 

kleine gemeenschappen die proberen 

het hoofd boven water te houden en 

tegelijkertijd echt iets toevoegen aan 

het kerkelijk landschap ter plaatse.  

Er is veel aan het veranderen in onze 

Protestantse Kerk. Daar vanuit lutherse 

zijde een bijdrage aan te geven, dat 

vind ik de spannende uitdaging voor  

de toekomst!

LOLKE 
FOLKERTSMA

Ik ben Lolke  

Folkertsma, 68 jaar; 

geboren en getogen 

in het Friese Koudum 

maar sinds 1980 

Zwollenaar. Ik heb 

politicologie aan de 

VU gestudeerd, en 

tussen 2007 en 2010 archivistiek aan 

de Hogeschool van Amsterdam. Ik 

werkte bijna veertig jaar bij de provincie 

Overijssel in verschillende beleidsfuncties. 

De laatste elf jaar was ik archiefinspecteur 

en archivaris; waarvan ook enkele jaren 

parttime rijksarchivaris in Overijssel en 

gemeentearchivaris van Deventer en 

Zwolle.

Sinds 1992 veel activiteit op het kerkelijk 

erf: twaalf jaar bij de Hervormde gemeente 

Zwolle, waarvan acht jaar als scriba van 

de Scheppingskerk Gemeente; na onze 

komst bij de ELG Zwolle in 2006 was ik 

acht jaar ouderling/secretaris.

Sinds 2017 ben ik Synodelid; ik wil mij 

graag nog een periode inzetten op het 

bovenlokale vlak en draag graag bij aan 

de voorbereiding en de uitvoering van 

het Synodale beleidsplan. Net als de 

afgelopen vier jaar wil ik lutherse 

gemeenten in het Noordoosten van 

het land bezoeken. In Zwolle vertegen-

woordig ik onze gemeente in de  

Algemene Kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente. Daarnaast ben ik archivaris 

van de ELGZ.

JOREN 
REICHEL

Mijn naam is Joren 

Reichel (23 jaar). Als 

ouderling van het 

Brandpunt Amster-

dam-Stad vanuit de 

ELG Amsterdam stel 

ik mij graag verkiesbaar 

voor de evangelisch-

lutherse synode. In het dagelijks leven 

ben ik (master)student Geschiedenis, 

Filosofie en Theologie. Daarnaast ben 

ik werkzaam als zelfstandig ondernemer 

in de cultuursector. U kent mij al als 

redacteur bij elkkwartaal.

Ik stel mij verkiesbaar met als uitgangs-

punt een betrokken, toegankelijke en 

zichtbare lutherse kerkgemeente, die in 

tijden van polarisatie kritisch haar maat-

schappelijke verantwoordelijkheid neemt, 

voortdurend zoekend naar wegen van 

ontmoeting, verbinding en dialoog. 

Zo wil ik vanuit een dienstbare synode 

streven naar stimulans van de weder-

zijdse verbondenheid en uitwisseling 

tussen de waardevolle en unieke lokale 

vierplaatsen in de lutherse gemeen-

schap. Ook nieuwe vormen van kerk-

zijn die voortbouwen op het goede van 

de lutherse traditie, en constructieve 

deelname aan de (internationale)  

oecumenische dialoog vormen  

zwaartepunten waarvoor ik mij zou 

willen inspannen. Vanuit een dienstbare 

synode, voor een lutherse gemeenschap 

die met vertrouwen haar toekomst 

tegemoet treedt.

MAARTEN VAN DER WOUDEN

Mijn naam is Maarten van der Wouden. Sinds kort ben ik ingeschreven als gemeentelid van de ELG Zutphen. 

Oorspronkelijk van vrijzinnig hervormde huize, inmiddels jarenlang verbonden aan de Lutherse Kerk.  

In Arnhem was ik jaren actief in de ELG. Gewoon als lid, als kerkrentmeester en als voorzitter van de kerkenraad. 

Als ‘westerling’ eerst neergestreken in Arnhem; nu in De Heurne (in de Achterhoek, bij Dinxperlo). In 2005 

trad ik met mijn vrouw, Truus Klein Hesselink, in het huwelijk. In mijn dagelijks leven werk ik voor de Duitse 

vestiging van een Engels bedrijf in de chemiebranche en bezoek daarvoor bedrijven in Duitstalige landen.

Sinds mei 2017 ben ik (plaatsvervangend) lid van de synode en zo ook betrokken bij het beleid over meerdere 

jaren. Dat kost tijd en energie maar gaandeweg merk ik dat het werk voor de synode ook nieuwe energie 

gééft. Zoals in de voorbereiding van de landelijke Lutherdag. De uitdagingen die er liggen, de fijne samenwerking binnen de 

synode: het deed me besluiten om me weer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode in de ELS. 

Meedenken en meedoen in de synode maakt voor mij het verschil tussen ‘iets willen, maar toezien’ en ‘ideeën uitwerken, 

samenwerken en tot resultaat komen’.
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MARTIN VAN WIJNGAARDEN

Mijn naam is Martin van Wijngaarden, predikant van de evangelisch-lutherse gemeente Rotterdam. Vanaf 

1991 diende ik eerst de gemeente Amsterdam, daarna tot heden de gemeente Rotterdam. Landelijk werk 

betrof onder andere synodewerk, organen met betrekking tot de liturgie en kerkmuziek, het Dienstboek en 

het Seminariumbestuur (o.a. voorzitter). Na 2004 richtte ik mij ook op de classis en het bestuur van 

studentenpastoraat Rotterdam. Sinds enige jaren ben ik lid van het Generaal College van het Opzicht.

De laatste jaren houd ik mij bezig met identiteitsvragen rond geloof, in het bijzonder de lutherse traditie in 

Nederland. Dat Nederlandse aspect vraagt aandacht in mijn werk als onderzoeker Luthers erfgoed aan het 

Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism, maar ook in de gemeentepraktijk zie ik 

vragen rond het luthers eigene vaak terugkomen. 

Het is voor mij logisch dat er in deze tijd niet alleen naar praktische oplossingen wordt gezocht maar ook naar gouden kansen. 

Daarbij is er uiteraard een voortdurende relatie tussen de (on)mogelijkheden in de plaatselijke gemeenten en de taak van 

landelijke organen. In dat samenspel hoop ook ik een actieve en verbindende rol te mogen spelen. En nu niet alleen meer 

plaatselijk, maar ook (weer) in een landelijk bestuursorgaan.

PERLA AKERBOOM-
ROELOFS

Al 44 jaar ben ik geor-

dineerd predikant van 

de Lutherse Kerk. Van 

huis uit luthers in 

Amsterdam opgegroeid 

en via zondagsschool, 

Lutherse Diaconessen 

Inrichting, belijdenis, 

Lutherse Jeugdraad naar de Nederlandse 

Lutherse Vrouwen Bond heb ik de kerk 

op verschillende manieren mogen 

vertegenwoordigen in binnen- en buiten-

land. Ook ben ik theologisch adviseur 

Liturgie en Eredienst en bestuurslid van 

de Stichting Lutherse Werkgroep voor 

Kerkmuziek Het ‘Samen-op-Weg’- proces 

maakte ik actief mee in de synode, in de 

synodale commissie en als vicepresident; 

ik weet ‘hoe de hazen lopen.’ Mijn laatste 

gemeente als dienstdoend predikante was 

Nijmegen. Ik ga nog steeds voor in diensten 

in het hele land. De Kerk is mij dierbaar.

Graag wil ik vooral jongeren activeren 

om mee te denken in het doorgeven 

van onze waardevolle lutherse traditie. 

Ook aan gelovigen uit andere tradities. 

Ik heb een groot (oecumenisch) netwerk, 

van waaruit ik mijn kennis dienstbaar 

wil maken voor de Kerk van vandaag.

Ik wil in de synode een bemoedigend 

geluid laten horen in het geheel van de 

Kerk. Met onze lutherse spiritualiteit en 

muzikaliteit kunnen we een verschil 

maken, tégen verkilling en vóór de 

bloei van mensen om wie ze zijn. In 

een Kerk als herberg en veilige haven 

voor mensen in nood. Ik hoop die Kerk 

waardig en actief te kunnen dienen in 

het ambt van synodelid.

RACHEL 
WARDENAAR

Ik ben Rachel  

Wardenaar (22 jaar) 

en studeer theologie 

aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Tevens 

volg ik vakken aan de 

Protestants Theologi-

sche Universiteit en 

ben ik praeses van een theologisch 

studentendispuut. Ik ben seculier opge-

voed, maar altijd in het besef dat mijn 

familie wortels had in de Lutherse kerk. 

Twee jaar geleden ging ik zelf op zoek  

naar deze wortels en werd lid bij de 

lutherse gemeente in Groningen.

Ik voel me geborgen in de lutherse 

traditie en het gaat me dan ook aan het 

hart dat deze de laatste jaren steeds 

minder zichtbaar lijkt te worden. Ik zou 

graag onze traditie in ere houden en 

mee willen denken over nieuwe manieren 

om deze uit te dragen. 

Bovendien kan ik, als jongere met een 

seculiere achtergrond, wellicht een nieuwe 

blik werpen. Dat ik nauw betrokken ben 

bij jonge theologen kan ook positief  

bijdragen aan de lutherse synode. Niet 

alleen landelijk maar ook specifiek: in 

mijn stad Groningen. Ik sta (in)direct in 

contact met verschillende kerkgemeen-

schappen en kan ook daardoor een 

groter geheel overzien. Mijn droom is 

het om er - met alles wat in mij is - 

voor te kunnen zorgen dat jonge kerk-

zoekenden zich altijd geborgen kunnen 

voelen in onze geweldige traditie. Net 

zoals ik dat kan.

STEFFIE 
VON ASMUTH

Mijn naam is Steffie von  

Asmuth. Ik woon in 

Bilthoven en kerk in 

de gemeente Utrecht. 

Ik werk als bestuurs-

secretaris binnen het 

onderwijs. Ik voel me 

thuis in een bestuurlijke 

omgeving, waarin praktische zaken van 

alledag, wet- en regelgeving en verbe-

teringen voor de toekomst, elkaar raken.

De afgelopen acht jaar was ik actief voor 

de synode, eerst als secretaris en daarna 

als synodelid. In deze periode was er veel 

aandacht gehad voor de veranderende 

situatie binnen de kerk en in veel lutherse 

gemeenten. De lutherse synode is zicht-

baar binnen de PKN  met een belangrijke, 

eigen inbreng vanuit het lutherse 

gedachtengoed. Deze mix van praktische 

ondersteuning voor gemeenten, luthers-

theologische inbreng en het nadenken 

over de uitdagingen die voor ons liggen, 

maken dat ik me graag opnieuw ver-

kiesbaar stel. Kerk zijn, gemeente zijn, 

kreeg de afgelopen periode door corona 

een ander gezicht. Met online kerkdien-

sten is er een theologisch ongekende 

wereld op ons afgekomen. Tegelijkertijd 

worden we geconfronteerd met nieuwe 

zorgen: hoe kunnen we elkaar blijven 

vinden en hoe blijven we als gemeente 

vitaal? Wat de komende vier jaren op ons 

afkomt, laat zich niet makkelijk overzien. 

Wat ik voor mezelf weet, is dat ik als 

synodelid er bij wil zijn en blijven. Om 

nieuwe wegen in te slaan en voort te 

bouwen aan de impact die de lutherse 

synode kan en mag hebben.
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Bijeen in vergadering

Het blijft experimenteren met 
‘grote’ overleggen. Hoe zorg je dat er 
sprake is van een gedachtewisseling 
over belangrijke onderwerpen in een 
online-vergadering; kun je zoiets als 
‘de wandelgang’ creëren en hoe houd 
je ‘overzicht’ als je alleen een plat 
scherm hebt waarbij je op z’n best 
een aantal kleine gezichten ziet?

Deze vraagstukken spelen zeker 
bij zowel de generale synode als de 
evangelisch-lutherse synode. Het 
voordeel van de ELS ten opzichte van 
de GS is onze  kleinere omvang. Waar 
het moderamen de najaarsvergadering 
van de GS vooralsnog uitstelde, kozen 
wij ervoor - gezien de omvang van 
de groep synodeleden én de aard van 
de besprekingen - om op 7 november 
toch te vergaderen, weliswaar online. 

Zo bespraken we een dispensatie-
aanvraag voor (uiteindelijk) twee 
kandidaten; de stand van zaken rond 
diverse situaties bij lokale gemeenten 
waarbij de Financiële Commissie nauw 
betrokken is; een vooruitblik op het 
jaarplan 2021 en een verhaal over de 
tentoonstelling in Amsterdam over 

het slavernijverleden. Tussendoor werd 
in kleine groepjes ‘ingezoomd’ op 
onderwerpen-ter-harte en later, in 
samenvatting daarvan, ingebracht in 
de vergadering ter verder gesprek. 

Ook in een online-vergadering 
wordt gepauzeerd, zo kon ieder even 
‘lopen en luchten’, voor koffie, broodje 
en adem in eigen huis. Na de lunch 
schoof dominee Christa Hunzinger 
‘live’ aan; ze is een van onze belang-
rijkste contactpersonen in de Duitse 
Nordkirche en Europa-Referentin. Ze 
vertelde over de situatie in Noord-
Duitsland, stak ons een hart onder de 
riem en ging met de synodeleden in 
gesprek over zeer herkenbare thema’s: 
hoe ben je present als kerk, als christen, 
in tijden van corona? 

Hierna werd het conceptvoorstel 
voor een nieuw beoordelingskader voor 
de commissie BILT besproken. En kwam 
het uitstel van de groots geplande 
landelijke Lutherdag aan de orde; uit 
voorzorg wordt die dag (juni 2021) 
uitgesteld naar juni 2022.

Deze online synodevergadering, 
met voldoende pauze, tussentijds 
gesprek in kleinere kring én in groter 
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contact met elkaar was - gezien de 
omstandigheden - geslaagd. De vol-
gende bijeenkomst in mei 2021 is 
hopelijk weer ‘live’.

Erik Fledderus, 
voorzitter evangelisch-lutherse synode

In de synodale vergadering van 7 november spraken en zagen synodeleden elkaar online. 
Heel anders dan op Hydepark of te gast bij een lutherse gemeente in het land. Het was 
de laatste synodale bijeenkomst in de huidige samenstelling; de volgende (mei 2021) 
vindt plaats met de dan nieuw verkozen bezetting. Een besef om vast aan te wennen.

Kiezen, stemmen en de uitslag
Het is in het belang van onze gehele 

Protestantse Kerk dat de lutherse 
presentatie van de evangelisch-lutherse 
synode op een goede manier herken-
baar blijft in onze kerk.

Vóór 1 januari 2021 stuurt de 
synodale commissie een persoonlijke 
uitnodiging naar alle stemgerechtigden 
in het land. Dat zijn:
•		belijdend	lid,	dooplid	(vanaf	18	jaar)	

of gastlid van een zelfstandige 
lutherse gemeente;

•		belijdend lid of dooplid (vanaf 18 jaar) 
van een gefedereerde of gefuseerde 

gemeente met een ‘luthers vinkje’ 
in de Leden Registratie Protestantse 
Kerk in Nederland (LRP).

Uiteindelijk worden zes predikanten 
en twaalf overige leden gekozen om 
zitting te nemen in de synode. Kandi-
daten die (net) niet gekozen zijn zullen 
worden gevraagd als plaatsvervanger.

Vervolgens moeten de stembiljetten 
worden teruggestuurd binnen de periode 
2 januari 2021 tot en met 2 februari 
2021. Formulieren die na de sluitings-
datum binnenkomen, worden ongeldig 
verklaard.

Uiterlijk 1 april wordt de verkiezings-
uitslag bekendgemaakt.

In mei 2021 komt de synode in 
nieuwe samenstelling samen en wordt 
dan geïnstalleerd.

Voor de  hele procedure volgde de 
synode de verkiezingsregeling zoals 
door haar vastgesteld op 4 juni 2020. 
De regeling is ook te vinden op de 
website van de Protestantse Kerk: 
protestantsekerk.nl/nieuws/ 
verkiezingen-evangelisch-lutherse-
synode-2021.
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Vrijheid in het uitoefenen van godsdienst. Gedenkwaardig om te vieren, maar in 
de huidige situatie zijn feestjes niet mogelijk. Waar luthers Heusden het hele jaar 
haar 250-jarig bestaan probeert te vieren, gaf luthers Nijmegen aandacht aan het 
gedenken van 14 september 1670 met een openbare muzikale repetitie en een 
speciale dankdienst. De vrijheid ‘in de uitoefening van godsdienst’ had nogal wat 
voeten in de aarde voor de lutheranen van Nijmegen.

Luthers Nijmegen gedenkt 350 jaar 
vrije godsdienstuitoefening

erioden waarin kerkenraden door 
de overheid verboden werden 
en lutherse predikanten de stad 

werden uitgezet, wisselden met tijden 
waarin men met rust werd gelaten. In 
die tijd was de Nederduitse Gerefor-
meerde kerk (later: Hervormde kerk) 
de enige openbare religie. Hoe moei-
lijk het de lutheranen in de stad werd 
gemaakt hing af van de houding van 
hun predikanten en kerkenraad. 

Vrij in geweten, niet in viering
Nijmegen was een van de laatste 
steden in de Republiek van de Zeven 
Verenigde Provinciën waar lutheranen 
het recht kregen op vrije godsdienst-
uitoefening. Dat het zo lang duurde 
was een gevolg van klachten van 
gereformeerde predikanten (en kerken-
raad), met name Johannes Smetius.  
Na zijn overlijden (1651) namen die 
klachten bij de Raad van de stad 
aanzienlijk af. De Raad nam de situatie 
te baat en kondigde in 1659 een Religie-
Ordinantie af. Onderdeel hiervan was 
de bepaling dat de eigenlijk onwettige 
schuilkerken voortaan voorwaardelijk 
gedoogd zouden worden. In deze situ-
atie organiseert de lutherse gemeente 
zich verder en vraagt de gereformeerde 
kerkenraad kerkdiensten te mogen 
houden; het antwoord is dat de 
lutheranen weliswaar vrij in geweten 
zijn, maar niet vrij in de viering van 
eigen kerkdiensten.

Openbare viering toch gedoogd
In 1660 beroept de gemeente proponent 
Jacob Bergfeld die eerst in het geheim 
en later in het openbaar werkte; hem 
werd niet verboden te preken. Maar 
op een zondag in 1666 wordt onver-
wacht en tot schok van de lutherse 

gemeente de kerkdienst verstoord op 
last van de Raad, aan wie de predikant 
wordt voorgeleid. De Raad zegt het 
bijeenkomen van de lutherse gemeente 
niet meer te tolereren en beveelt Berg-
feld binnen zes weken met zijn gezin 
de stad te verlaten. Dan vraagt de 
kerkenraad keurvorst Friedrich Wilhelm 
van Brandenburg (calvinist) en de 
gezanten van de lutherse landen 
Denemarken en Braunschweig (dan in 
Kleef bijeen voor vredesonderhande-
lingen) om de Raad te bewegen tot 

toestemming voor het ongehinderd 
belijden van godsdienst, zoals dat al 
lange tijd in Nijmegen en elders in de 
Republiek het geval was. Keurvorst 
en gezanten dringen erop aan de 
verordening te verzachten, waarop de 
Raad het eerdere bevel intrekt en de 
openbare viering van kerkdiensten 
weer wordt gedoogd.

P De Privilegebrief
In augustus 1670 kwam een commissie 
van het Amsterdamse consistorie, op 
verzoek van de kerkenraad van de 
lutherse gemeente, naar Nijmegen om 
er bij de Raad van de stad op aan te 
dringen vrije en openlijke kerkdiensten 
definitief toe te staan. Die toestemming 
volgde op 14 september 1670. Dit besluit 
van de Raad is vastgelegd in de ‘Privi-
lege Brief voor de exercitie der Luyterse 
Godsdienst tot Nimwegen’. In deze 
Privilegebrief wordt ook vermeld dat 
de Raad een ‘behuijsinge’ heeft aange-
wezen waar de lutheranen in het open-
baar hun godsdienst kunnen belijden.

Reglement van orde
Het Amsterdamse consistorie stuurde 
de nu officieel erkende gemeente een 
reglement, bedoeld om de orde in de 
kerk te bewaren en geldend voor alle 
lutherse gemeenten in Nederland 
(november 1670). De Amsterdamse 
lutherse gemeente kon dit reglement 
dwingend opleggen omdat ook andere 
gemeenten voor ondersteuning op 
haar waren aangewezen. De artikelen 
in dit reglement betreffen: de leer, die 
in de Lutherse Kerk geleerd wordt; 
het sacrament van de Heilige Doop; 
de verschillende boetpredicatiën en 
bidstonden; de bediening van het 
Heilig Avondmaal, en ten slotte 
bepalingen over predikanten, ouder-
lingen, diakenen en het armbestuur.

De behuijsinge en het vervolg
De ‘behuijsinge’ waarvan sprake is in de 
Privilegebrief was de toen leegstaande 
en in slechte staat verkerende kapel, 
behorend bij het oude St. Nicolaas 
Gasthuis onderaan de Grootestraat en 
in eigendom van de Raad van de stad. 

Lutherse kerk tot 1924, 
Grotestraat Nijmegen
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De lutherse gemeente moest het gebouw 
op eigen kosten opknappen en als kerk 
inrichten. Voorwaarde bij de verkoop 
was dat de herstelwerkzaamheden 
direct begonnen en dat de gemeente 
van het deel aan de Grotestraat een 
woning zou maken; het achterste deel 
moest dienstdoen als kerk. Door een 
gang naast de woning kwam men in 
de kerk. De woning werd verhuurd aan 
een praktiserende bakker. De lutheranen 
betaalden voor de kapel een veel te 
hoog bedrag aan de stad, gelet op de 
onderhoudsstaat ervan. In 1671 werd 
de kerk ingewijd. Uit dat jaar dateren 
de kansel, de psalmborden en het 
offerblok die een plaats kregen in de 
huidige Lutherse Kerk. Dankzij forse 
bijdragen van lutherse gezanten bij het 
Congres van de Vrede van Nijmegen 
(1678) kon de laatste termijn aan de 
Raad van de stad worden voldaan en 
waren de lutheranen eindelijk eigenaar 
van hun eigen kerk. In 1924 verhuisden 
ze naar het huidige kerkgebouw dat 
flink beschadigd raakte in de Tweede 
Wereldoorlog. Dit werd - mede met hulp 
van luthers Haarlem - het eerste kerk-
gebouw in de stad met nieuwe ramen. 
Het oude gebouw in de Benedenstad 
was zodanig beschadigd dat het na 
de oorlog is afgebroken. 
Deze kleine en warme lutherse gemeen-
schap in Nijmegen heeft altijd geknokt 
om financieel en spiritueel overeind 
te blijven; sinds 2016 is zij onderdeel 
van de evangelisch-lutherse gemeente 
Zuid-Nederland. Als alles zich weer 
normaliseert komt er wellicht nog een 
feestje …? De gemeente verdient het.

Femke & Dick Akerboom

Lutherse kerk Nijmegen (foto: Martin de Groot)
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De afdeling Europa van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) organiseerde in de  
afgelopen jaren workshops over conviviality naar het latijnse ‘convivere’, dat  
‘samenleven’ betekent. Het werken aan inclusieve gemeenschappen, waar mensen 
met uiteenlopende overtuigingen, geaardheden, afkomst, opleidings- en inkomens-
niveaus welkom zijn en mee doen, staat centraal. De focus ligt op relaties.

LWF-bijeenkomst over  
‘conviviality’ en … een aardbeving

De LWF wil de Europese lidkerken ondersteunen om in 
hun eigen samenlevingen diaconaal kerk te zijn. Om ant-
woord te geven op urgente thema’s als vluchtelingen en 
migranten, armoede, diversiteit en polarisatie in samenle-
ving. Hoe kan de kerk daar middenin gaan staan en zich 
niet afsluiten? Hoe kan de diaconale kerk ruimte scheppen 
voor ontmoeting en bruggen bouwen?

Elkaar kunnen naderen
De afsluitende workshop stond gepland in IJsland maar 
werd vanwege corona een online bijeenkomst met 21 
afgevaardigden uit Frankrijk, Roemenië, de Baltische sta-
ten, Engeland, Italië, Tsjechië, de Scandinavische landen 
en Nederland. Het was bijzonder om in deze tijd van soci-
ale afstand samen te zoeken naar hoe we als mensen 
elkaar juist kunnen naderen, in plaats aan de overzijde 
voorbij te gaan (Lucas 10). 
We bespraken de teksten van brochures met 16 praktijk-
verhalen over conviviality vanuit de verschillende deelne-
mende kerken. Deze worden in 2021 gepresenteerd. 
Ook spraken we over het vervolg. Hoe betrekken we meer 
jongeren bij dit proces? Bijvoorbeeld via internationale 
stagemogelijkheden voor jongeren in diaconie-projecten, 
gebruik van social media en de LWF als platform om 
praktisch te leren van elkaars ervaringen.

Conviviality in verbondenheid
Tijdens de laatste middagsessie zagen we op ons scherm 
plotseling de afgevaardigde uit IJsland, Magnea Sverris-

dóttir, opschrikken. Vlakbij Reykjavik was op dat moment 
een aardbeving van 5.6 op de schaal van Richter. Ze zijn 
wel wat gewend in IJsland maar dit was ook voor hen 
fors. Gelukkig waren er geen slachtoffers. Te midden van 
de schrik en zorg was het ook een moment van verbon-
denheid. Er werd gebeden voor hen en ook in de dagen 
erna was er contact en werden groeten overgebracht. Een 
letterlijke illustratie hoe bij conflictlijnen en waar we in 
ons leven grenzen overgaan ‘conviviality’ kan ontstaan.

Hanne Wilzing, algemeen secretaris lutherse diaconie 
Amsterdam

Elkkwartaal vervolgt berichtgeving over dit, voor onze 
kerken, belangrijke proces in 2021.

flicten en het soms niet bereikbaar zijn 
van hulpmiddelen maken het voor de 
diaconale hulp in het werkveld lastig. 
De LWF besteedt speciale aandacht 
aan de positie van meisjes en vrouwen 
wereldwijd, en roept ook op om via 
social media dit werk te steunen en 
het onder de aandacht te brengen 
(#girlsforafuture).

Rapid Response Fund 
Andere hoop is er ook: met het ‘snelle-
hulpfonds’ (het RRF) heeft de LWF 

een manier gevonden om directe hulp 
te verstrekken en maatwerk te bieden 
aan gemeenschappen en personen. 
Dit fonds heeft tot dusver (stand 
oktober) een bedrag van € 560.000,- 
bijeengebracht door giften en donaties 
van LWF-partners, lutherse kerk-
gemeenschappen, private geldschieters 
en door het toedelen van bestemmings-
gelden. Inmiddels zijn in de eerste fase 
van de subsidieverstrekking 65 pro-
jecten in 40 landen financieel onder-
steund. Bij projecten gaat het bij-
voorbeeld om het vervaardigen en 

verstrekken van mondkapjes, het 
uitdelen van hygiënemiddelen, het 
ondersteunen van initiatieven om 
inkomen te genereren, voedselhulp en 
directe diaconale hulp aan kwetsbare 
leden van de kerkgemeenschap.

Meer lezen over de projecten en hoe de 
148 lutherse kerken wereldwijd elkaar 
ondersteunen: www.lutheranworld.org/
content/lwf-member-churches- 
response-covid-19

Leonie Crom-Wagenaar

vervolg van pagina 7
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Voor de serie Luthers in het land ontvangen landelijke lutherse gemeenten  
Elkkwartaal in hun eigen omgeving. Joren Reichel reisde dit keer naar luthers Zeeland 
en belandde in het pittoreske historische stadscentrum van Zierikzee. Daar, in de 
kerk die lokaal bekend staat als ‘het kerkje onder de zwaantjes’ (vanwege de twee 
zwanen op het dak), sprak hij met Simon van der Haagen, scriba van de kerkenraad, 
Teuni van der Bijl-Pannenkoek, voormalig scriba, Heike Vollewens, diaken uit de 
voormalige gemeente Bergen op Zoom, en dominee Hans Bas Val.

‘Kerkje onder de zwaantjes’ 
vertegenwoordigt luthers Zeeland
en blijft standvastig

e spreken elkaar na de ere-
dienst waarin dominee Hans 
Bas Val voorging en het Heilig 

Avondmaal is bediend. Het weer op deze 
dag doet nauwelijks vermoeden wat er 
de dag daarvoor gebeurde. Op zaterdag 
raasde een storm over het Zeeuwse land 
en veroorzaakte een lekkage in het kerk-
gebouw. Het water liep er van trappen 
en muren af en de keuken stond blank. 
Gelukkig kon nog diezelfde avond, 
met hulp van gemeenteleden, in 
allerijl alles worden opgeruimd voor 
de dienst van de volgende ochtend. 

Niet zingen, niet ontmoeten … 
een groot gemis 
De dienst in de evangelisch-lutherse 
gemeente Zierikzee heeft zoals in 
zoveel gemeenten in het land op dit 
moment een andere vorm dan gewoon-
lijk. Er zijn looproutes aangebracht in 
de kerkzaal en er wordt afstand 
gehouden. De voorganger en ambts-
dragers van dienst dragen een mond-
kapje bij het bedienen van het Avond-

maal en er wordt niet gezongen. In 
plaats daarvan klinkt de voorzang 
vanaf het orgelbalkon boven de kansel. 
Hoewel de nieuwe maatregelen goed 
worden gevolgd, zijn die met gemengde 
gevoelens ontvangen door de gemeente-
leden. Vooral het niet kunnen zingen 
en het gebrek aan ontmoeting bij de 
koffie en thee na de dienst ervaren 
gemeenteleden als een groot gemis. 
Sommigen blijven bij gebrek hieraan 
dan ook thuis.

Onderlinge verbinding
Ondanks de nieuwe maatregelen zit 
de kerk relatief vol. Dat was niet altijd 
het geval, vertelt Teuni van den Bijl-
Pannenkoek. In haar beginjaren toen 
zij met anderen actief werkte aan 
gemeenteopbouw was er zelfs eens 
een dienst met maar één enkele kerk-
ganger. Sindsdien is de onderlinge 
binding en het ledental van de 
gemeente, mede door de actieve inzet 
van haar en anderen, in de loop der 
jaren weer gestaag gestegen.

Zeeuwse geografie niet bevorderlijk
Inmiddels telt de gemeente door de 
fusie met overige Zeeuwse gemeenten 
in 2014 - Groede, Middelburg, Vlis-
singen - formeel ruim 175 leden. Maar 
hier ligt ook een uitdaging voor de 
(nabije) toekomst, vertellen Simon van 
der Haagen en Teuni van den Bijl-
Pannenkoek. Tweemaal per jaar bezoe-
ken gemeenteleden uit Zierikzee de 
lutherse dienst in de Nieuwe Kerk te 
Middelburg. “Maar wij komen daar 
geen enkele andere lutheraan tegen”, 
zegt Simon van der Haagen. Door de 

W

grote geografische afstanden tussen de 
gefuseerde gemeenten die gelegen zijn 
op de verschillende Zeeuwse (schier)
eilanden en het vasteland is het niet 
voor iedereen, met name oudere 
generaties, even gemakkelijk om elkaar 
regelmatig te bezoeken. Een deel van 
de gemeenteleden uit de gefuseerde 
gemeenten bezoekt daarom dan ook 
eerder een protestantse buurtkerk.

Zorg en hoop
Simon van der Haagen benadrukt dat 
de Zierikzeese kerkenraad actief werkt 
aan het vergroten van het wederzijdse 
contact en de onderlinge binding 
tussen de verschillende gefuseerde 
gemeenten en de omliggende kerk-
genootschappen op het eiland. Eerder 
waren er al plannen om alle gemeente-
leden in de gebieden Walcheren, 
Beveland en Zeeuws-Vlaanderen te 
bezoeken. Met één pastoraal werker 

Kerkje onder de zwaantjes (foto: Evangelisch-
Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland)

Liturgisch centrum (foto: Joren Reichel)
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ijfhonderd jaar geleden liet 
Luther een van zijn belangrijkste 
werken het licht zien: Over de 

vrijheid van een christen. Hierin staat 
onder andere het begrip genade  
centraal. Zoals overigens ook in de 
recente visienota van de Protestantse 
Kerk: Van U is de toekomst. Ontvan-
kelijk en waakzaam leven van genade. 
Luther vertaalde niet alleen de Bijbel, 
ook is bekend dat hij een bijbeluitleg 
ontwikkelde waarin genade centraal 
staat. Hoe ging het verder?

Deel een is de heruitgave van Een 
boek om in te wonen. Luther en het 
lutheranisme over de bijbel van Klaas 
Zwanepol, waarin onder meer werd 
getoond dat lutherse bijbeluitleg niet 
altijd dicht bij de gedachten van Luther 
zelf bleef. In deel twee is materiaal 
van de Lutherse Wereldfederatie het 
vertrekpunt. 
Op grond hiervan onderzocht Martin 
van Wijngaarden hoe leden van 

lutherse gemeenten de Bijbel lezen. 
Hoe denken zij over de Bijbel en hoe 
formuleren zij vervolgens hun geloof 
voor de 21e eeuw? De auteur staat 
stil bij gedachten over genade die bij 
Nederlandse lutheranen leven.  
Voorbeelden geven een inkijk in de 
gelovige praktijk. De Nederlandse 
calvinistische context speelt een 
grote rol; tegelijk blijkt Luther –  
weer - een belangrijk ijkpunt.

Dr. Martin L. van Wijngaarden is 
predikant van de Lutherse Gemeente 
Rotterdam en onderzoeker Luthers 
erfgoed aan het ‘Amsterdam Centre 
for the History and Heritage of  
Protestantism’.

De boekpresentatie en de omlijstende 
lezingen in de lutherse Andreaskerk 
te Rotterdam zijn, door de huidige 
maatregelen, niet bij te wonen.  
Wel is de opname hiervan  
te zien via luthersrotterdam.nl.

V

Grote Genade!
Lutheranen en de Bijbel
Van Martin Luther tot een proeve van 
de bijbelleespraktijk in Nederland

Grote Genade! (ISBN 978 90 
872 626 7 9) door Martin van 
Wijngaarden met een inleiding 
van Peter-Ben Smit (hoogleraar 
Contextuele Bijbelinterpretatie 
aan de Vrije Universiteit),  
150 pag. Bestellen: bij de SLUB 
à €17,50, slubdenhaag@hetnet.nl  
en via boekwinkels/bol.com.

Meer informatie? Mail naar:  
ml.van.wijngaarden@planet.nl.
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voor de gebieden Schouwen-Duiveland, 
Tholen en Sint Philipsland is dat een 
veeleisende opgave. Helaas zijn ook 
de jeugdleden in de gemeente op één 
hand te tellen, “en dat is zorgelijk met 
het oog op de toekomst”, constateert 
Simon van der Haagen. Onlangs 
waren er toch weer twee jongeren die 
de openbare geloofsbelijdenis hebben 
afgelegd en is er een kind gedoopt. 
Een groot feest, vinden Simon van 
der Haagen en Teuni van den Bijl-
Pannenkoek. Dat geeft hoop. “Nooit 
wanhopen!”, zeggen beiden in koor. 
“We blijven roeien met de riemen die 
we hebben.”

Trots op traditie
‘Super luthers’, zo omschrijft Simon 
van der Haagen de gemeente. Luthers 
Zierikzee is trots op haar lutherse 

identiteit en traditie, en wil die ook 
voor de toekomst bewaren en actief 
blijven uitdragen. “We willen zoveel 
mogelijk vasthouden aan de lutherse 
liturgie”, zegt Simon van der Haagen. 
“Toch zijn we ook bang iets kwijt te 
raken van het lutherse gedachtegoed en 
erfgoed binnen de Protestantse Kerk”, 
vult Teuni van der Bijl-Pannenkoek 
bezorgd aan. “Ik denk dat we een van 
de weinige gemeenten zijn waar de 
predikant nog met de rug naar de 
gemeente staat”, zegt Hans Bas Val, 
refererend aan de liturgische praktijk 
van de dienst in de Zierikzeese gemeente.

Kom, en bezoek luthers Zeeland
Desondanks werkt de kerkenraad 
gestaag verder aan allerlei projecten. 
Zo neemt de gemeente deel aan het 
landelijke samenwerkingsverband 

Kerkenvisie, een samenwerkingsover-
eenkomst tussen de overheid, kerk-
eigenaren en verschillende erfgoed- en 
burgerorganisaties. In samenwerking 
met partner stichting COUP wordt via 
dit platform gezocht naar een duur-
zame toekomststrategie voor religieus 
erfgoed, waarbij de nadruk ligt op het 
ontwikkelen van een toekomstbesten-
dige bestemming voor kerkgebouwen.
Scriba Simon van der Haagen nodigt 
iedereen in luthers Nederland uit om 
de Zierikzeese gemeente te bezoeken. 
Ik voeg mij van harte bij deze uitno-
diging. Het eeuwenoude ‘kerkje onder 
de zwaantjes’ in het gemoedelijke 
centrum van Zierikzee met zijn trotse 
traditie én de hartelijke ontvangst 
aldaar nodigt uit tot meer.

Joren Reichel
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BUSSUM. De gemeente heeft door 
corona de jaarlijkse barbecue moeten 
missen en het soepevent ging ook bijna 
niet door. Maar ook in Bussum weten 
ze wat maaltijden bezorgen is. Op 6 
november was er een Zoom-soepevent. 
Deelnemers ontvingen thuis de soep 
en aten gezamenlijk tijdens een 
Zoom-meeting. De organisatie was 
benieuwd naar hoe de digitale vaardig-
heden van iedereen intussen zijn 
gegroeid. Trouwens, ook degenen 
zonder internet mochten genieten 
van een thuisbezorgde soepmaaltijd. 
Het orgel uit de inmiddels verkochte 
kerk in Hilversum is geschonken aan 
de Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes. Het Weidtman Orgel wordt 
geplaatst in de Johanneskerk in Laren. 
Deze kerk heeft, net als het orgel, een 
monumentale status. 

WOERDEN. In het najaar is er een reeks 
muzikale leerhuizen. De eerste op 
woensdag 28 oktober. Dominee Maarten 
Diepenbroek nam ons mee in de Bach 
Cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste 
Zeit’ (BWV 106). Een cantate in de 
sfeer van gedenken en herdenken, en 
niet toevallig werd hiervoor een datum 
in de buurt van 1 november gekozen. 
De cantate kreeg als bijnaam ‘actus 
tragicus’; dat klinkt logisch als je de 
verstilde sonatina aan het begin hoort 
maar wees gerust, er zijn ook heel 
opgewekte klanken te horen. Op 25 
november kwam eigentijdse kerkmuziek 
aan de orde, met Hans van Gelder uit 
Barendrecht, kenner van de Franse 
componist Olivier Messiaen: een 
moderne componist met een enorme 
spirituele uitstraling. Jan Compagner 
sluit de serie af op 20 januari 2021 met 
een van de mooiste motetten van Bach, 
‘Jesu, meine Freude’ (BWV 227). Een 
motet waarin op een bijzondere manier 
een lied wordt verbonden met de  
woorden van Paulus uit Romeinen 8.

DEN HAAG. Op 5 oktober begon luthers 
Den Haag met een wekelijks biecht-
spreekuur op maandag. Een plek om 
je hart te luchten bij de predikanten 
Hanneke Allewijn en Jannet van der 
Spek. Een plek om te delen wat je 
dwars zit en waar je toch niet voor 
naar een psycholoog wilt. Een plek om 
los te laten en opnieuw te beginnen. 
Het is een misverstand dat de Refor-
matie de biecht heeft afgeschaft. De 
Reformatie was gericht tegen de dwang 
van de biecht en het misbruik dat 
ervan werd gemaakt. Luther bleef zijn 
hele leven biechten. In praktijk is de 
biecht in het Nederlandse protestantse 
christendom verdwenen.  

AMSTERDAM-ZUIDOOST. In Amster-
dam-Zuidoost is de diaconie, in 
samenwerking met Treasures, actief 
met het bezorgen van gratis maaltijden 
bij mensen die dat in deze coronatijd 
heel hard nodig hebben. Ook elders in 
de stad steunen ze maaltijdprojecten. 
“Aanvankelijk dachten we dat we 
zo’n 50 mensen maaltijden zouden 
brengen, maar inmiddels zijn dat er 
al ruim 170. Waar wij zo’n nood zien, 
moeten we gewoon blijven handelen! 
Wij zetten ons met hart en ziel in en 
willen blijven omzien naar de mensen 
die hier behoefte aan hebben.” 

ZAANDAM. Om de lutherse plekken 
in Noord-Holland voor de toekomst 
veilig te stellen en vindbaar te laten 
blijven, heeft de Lutherse Synode alle 
gemeenten boven het IJ uitgenodigd 
voor overleg. Dit ‘project Haze’ omvat 
Hoorn, Alkmaar, Zaandam en Enk-
huizen. Ondertussen heeft Zaandam 
in het looppad in de kerk een zwaan 
en een lutherroos ingelegd.

kriskraskort
AMSTERDAM. De rol van de kerk was 
helaas niet altijd positief in de tijd 
van de slavernij (soms ook juist wel!). 
Ook vandaag de dag speelt de kerk 
nog een rol in de doorwerking van 
het slavernijverleden. De tentoonstel-
ling Kerken & Slavernij in het Luther 
Museum Amsterdam is verlengd t/m 
31 januari. Mini-symposium en debat 
te bekijken via: youtube.com/c/ 
EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam.

AMSTERDAM. De Augustanahof en 
de Maarten Lutherkerk gaven buurt-
bewoners de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken in de kerk. Dit kon 
veilig geregeld worden via een vaste 
in- en uitloop route. Veel buurtbewoners 
maakten hiervan gebruik; het is mooi 
dat, juist in deze tijd, de gebouwen 
zo waardevol beschikbaar zijn.

WOERDEN. Het jaarlijkse diaconale 
project van de Lutherse gemeente in 
Woerden was dit jaar gericht op 
SchuldhulpMaatje Woerden, Stichting 
Jarige Job en Voedselbank Woerden. 
Hiervoor was aandacht in de kerk-
diensten; op 11 oktober met een  
stevige bijdrage van de kinderen om 
de Stichting Jarige Job voor het voet-
licht te brengen. Op 7 oktober was er 
een Tischrede. Na eerst met elkaar 
gegeten te hebben, luisterden we in 
de kerkbanken naar het inspirerende 
verhaal van de Woerdense predikant 
Joost Schelling, voorzitter van 
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Schuldhulpmaatje Nederland. Hij gaf 
ook de eerste aanzet voor de oprichting 
van Schuldhulpmaatje Woerden en 
vertelde over de voortgang daarvan. 
Naast een financiële injectie voor deze 
doelen dicht-bij-huis, werd ook ‘in 
natura’ ingezameld voor de Voedselbank.
Het diaconale project kiest elk jaar 
andere doelen en toont dat ook op de 
schaal van een kleine gemeente veel 
mogelijk is. Dit jaar werd ook duidelijk 
dat corona geen merkbare negatieve 
invloed had op betrokkenheid en inzet 
van veel gemeenteleden.

EDE. Op zondag 13 september namen 
zes kinderen afscheid van de Kinder-
kerk. Met hun nieuwe liedboeken 
kunnen ze nu deelnemen aan de  
eredienst of deze gebruiken bij de 
jongerenkerk. 

OOST-GRONINGEN. In het gemeente-
blad van Oost-Groningen aandacht 
voor het lied ‘Straks bijeen’, geschreven 
in coronatijd. Het begint zo: Straks 
bijeen, als de dreiging voorbij is. Straks 
bijeen, het verdriet van de baan. Weer 
bijeen, zonder afstand te houden, 
opgetogen: de morgen breekt aan. Het 
is een splinternieuw lied, in vertaling 
van 'We will meet again', door John 
Bell; in dit stadium van de coronatijd 
waarin mensen ernaar uitkijken elkaar 
weer te zien en te omhelzen. Kijk en 
beluister dit lied op youtube.com/
watch?v=qZBrY77JklI&feature=%20
emb_logo. 

NIJMEGEN. Op 12 en 13 september 
herdacht de lutherse gemeente Nijmegen 
350 jaar vrijheid om hun godsdienst 
uit te oefenen (niet te verwarren met 

OpROEp. Lieve lutheranen in 
Nederland. Sinds kort zijn wij, 
Karin Timmermans en Femke 
Akerboom, verantwoordelijk voor 
de rubriek KrisKrasKort. Wij ont-
vangen graag leuke en noemens-
waardige activiteiten in en uit het 
land voor deze rubriek. Heeft u 
(ook namens uw gemeente) nieuws 
dat u wilt delen met ‘landelijk 
luthers’? Mail het, graag met foto’s 
in (minimaal) 1 MB-formaat, naar 
redactie.elkkwartaal@gmail.com, 
onder vermelding van KrisKrasKort. 
Zo wordt deze rubriek nog meer 
van ons allemaal!

godsdienstvrijheid). In de ‘privilegie-
brief’ van de Raad van de stad  
Nijmegen (14 september 1670) werd 
het de lutheranen toegestaan om 
openbare erediensten te houden. 
Op 12 september was er een openbare 
muzikale repetitie in de kerk voor de 
uitvoering tijdens de eredienst van 20 
september. Op zondag 13 september 
werd er in de dankdienst bij stilge-
staan dat lutheranen in alle vrijheid 
hun openbare erediensten in Nijmegen 
mogen houden.

ARNHEM. De liefde die lutheranen 
koesteren voor muziek is groot. Des 
te pijnlijker is het dat we in deze tijd 
nauwelijks bij elkaar kunnen komen en 
beoefening van muziek zeer beperkt 
is. Met oog op de toekomst trad per  
1 november een nieuw bestuur aan 
voor de Stichting Lutherse Kerkmuziek 
Arnhem. De stichting werft fondsen 
voor de realisatie van initiatieven in 
kerkmuziek in en rond de diensten 
van de ELG Arnhem.

LEIDEN. Het voormalig luthers Wees- 
en Oudeliedenhuis naast de voormalige 
lutherse kerk in Leiden uit 1852 is 
verbouwd. Het verwaarloosde rijks-
monument werd particulier en in 
samenwerking met historici van ‘Erf-
goed Leiden en Omstreken’ verbouwd 
tot vier zelfstandige, leeftijdsbestendige 
appartementen met gedeelde ruimtes. 
Op verzoek van monumentenzorg is 
de oorspronkelijke structuur van het 
gebouw gehandhaafd. Tot het moment 
van aankoop in 2012 huisden krakers 
in het gebouw. In ‘BinnensteBuiten’ 

(KRO-NCRV) vertelt architect en 
bewoner Jan van Iersel over de, bij 
de verbouwing van de voormalige 
provisiekamer, toevallige blootlegging 
van een verborgen toegang tot een 
vierhonderd jaar oude kelder. Het 
project is genomineerd voor de Rijn-
landse Architectuur Prijs 2019. 
Gemist? Bekijk het op  
binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/
terugkijken/28-oktober-2020.
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Geboren in 1932, als enig kind, op een 
boerderij bij Aalten in de Achterhoek. 
Hij had geen makkelijke jeugd, ook 
omdat hij als kind de oorlog meemaakte. 
In Amsterdam ging hij theologie stu-
deren. Na zijn ordinatie in de Maarten 
Lutherkerk werd hij in 1964 predikant 
in de hem zo vertrouwde Achterhoek, 
in Doesburg en Doetinchem. 

‘Zijn’ Driekoningenkapel in Doetinchem 
was destijds in slechte staat. Al snel 
werd hij ‘bouwpastor’: onder zijn leiding 
vond de hard nodige restauratie plaats. 
Er werd geld ingezameld en er bleef 
zelfs over voor een klein Woehl-pijp-
orgel. Gerhard zette zich ook vol 
overgave in voor de opbouw van de 
toen wankele lutherse gemeente. In 
1969 viel Doesburg af, waarna hij in 
1970 deeltijd-predikant werd van de 
Gereformeerde kerk in Doetinchem. 
Door zijn inzet groeide het destijds 
kleine aantal gemeenteleden aanzienlijk. 
Er was sprake van vernieuwing en 
speciale aandacht voor de liturgie. 
Huub Oosterhuis was zijn geliefde 
tekst- en liedschrijver. Maandelijks 

werd het avondmaal gevierd, in latere 
jaren zelfs in elke dienst. Hij was 
mede-initiatiefnemer van de Bijbel-
vertaalgroep in het Achterhoeks.

Veelbelovende plannen voor een 
gewestvorming tussen de gemeenten 
Doetinchem, Twente en Zutphen 
kwamen helaas niet van de grond. Dat 
was voor hem aanleiding om in 1980 
naar de Hervormde gemeente in Win-
terswijk over te stappen. Het afscheid 
van zijn gemeente, na bijna 17 jaar, 
viel zowel gemeente als hemzelf 
moeilijk. Maar: in 1986 besloten de 
inmiddels weer vacante gecombineerde 
gemeenten Doetinchem en Twente 
hem opnieuw te beroepen. Tot ieders 
vreugde keerde hij terug in Doetinchem. 
Dat waren weer goede jaren. Hij was 
betrokken bij het prille begin van het 
plaatselijke Samen op Weg-proces. Er 
werd gesproken over een kathedraal 
met zijkapellen, waarvan de lutherse 
gemeente er een zou zijn. 
Na zijn emeritaat in 1997 kreeg hij 
meer tijd voor zijn hobby's: tekenen, 
lezen en wandelen in de natuur. In 

In memoriam 
Gerhard Willem van Dunnewold (14 mei 1932 - 8 september 2020)

2018 overleed zijn vrouw Polly na 
een langdurige ziekte. Zelf had hij 
ook in toenemende mate intensieve 
zorg nodig. Zijn ogen werden slechter; 
tekenen en lezen ging niet meer. 
Ingrijpend was ook het overlijden van 
zijn zoon Gert-Jan, slechts enkele 
maanden geleden.

Het afscheid van Gerhard van  
Dunnewold was op 15 september in 
de Catharinakerk in Doetinchem, met 
de woorden van Huub Oosterhuis: 
Van u is de toekomst. Kome wat komt. 
Er werd gelezen over de vogels van 
de hemel en de lelies in het veld 
(Matteüs 6). Gekleed in ambtsgewaad 
is hij begraven op de Natuurbegraaf-
plaats Slangenburg te Doetinchem. 
Een lutheraan in hart en nieren!

Bart Bosmans
(voormalig voorzitter kerkenraad ELG 
Doetinchem; nu contactpersoon voor 
de in 2008 gefuseerde gemeente in de 
Protestantse Gemeente Doetinchem)

Op 8 september overleed dominee Gerhard van 
Dunnewold, emeritus predikant van de Lutherse 
gemeente in Doetinchem.

‘Lekker Luthers’
Eerder in elkkwartaal las u over de opzet en organisatie van de landelijke Lutherdag, 
‘Lekker Luthers’. Namens de werkgroep presenteerde Maarten van der Wouden het concept 
van de Lutherdag tijdens de voorjaarssynode in Doorn (zie ook: elkkwartaal 3-2020).

Alles was erop gericht de Lutherdag 
te vieren in het centrum van Utrecht,  
19 juni 2021. Maar de coronapandemie 
heeft velen hard getroffen en is nog 
niet voorbij. Te grote onzekerheid over 
de verdere ontwikkeling maakte de 
mogelijkheid om zo’n groot en open-
baar evenement te kunnen en mogen 
organiseren zeer onzeker. De organisatie 
van dit manifest op kleinere schaal 
was geen optie: óf we doen het zoals 

gepland, in vernieuwende en brede 
opzet, óf we doen het niet. Daarom 
is, na zorgvuldig beraad en overleg, 
besloten de Lutherdag een jaar uit te 
stellen naar 2022. Op zaterdag 18 juni, 
om precies te zijn.

Uitstel is zeker geen afstel
Tot nu toe zijn de eerste toezeggingen 
van personen en organisaties om mee 
te werken bemoedigend. Het (nu al) vele 

voorbereidende werk gaat hiermee dus 
niet verloren; integendeel - het biedt 
kans tot meer verdieping, inspiratie 
en zorgvuldigheid in en bij de verdere 
uitwerking. Vooral geeft het ruimte in 
het vinden en inzetten van meer mens-
kracht en het (landelijk) delen van alle 
beschikbare mogelijkheden en ideeën. 
Want de werkgroep doet en kan dit 
niet alleen.
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Als u dit leest ligt 31 oktober alweer 
een tijdje achter ons. Drie jaar geleden 
is de Protestantse Lezing geïntrodu-
ceerd en dit jaar werd premier Mark 
Rutte hiervoor gevraagd. Om meerdere 
redenen een interessante keuze: het 
coronabeleid dat de afgelopen maanden 
is afgevaardigd heeft ook het kerkleven 
danig beïnvloed. Dus kun je nog naar 
hem luisteren zonder dat je daar (alleen) 
een politicus ziet staan - kun je onbe-
vangen naar zijn verhaal luisteren, of 
wellicht het oordeel uitstellen? 

Dit ‘uitstellen van oordeel’ is ook een 
van de thema’s van het boekje dat ik 
ging lezen als onderdeel van de kring 
in onze gemeente, ‘God and the pan-
demic’ door Tom Wright. Dat dit steeds 
moeilijker wordt merken we elke dag 
weer; we spreken over ‘korte lontjes’ 
of dat ‘we er klaar mee zijn’. Ik ervaar 
deze periode als een beproeving, 
waarin ik de kans heb om mezelf te 
leren kennen in een uitzonderlijke 
situatie. Welk gedrag komt onder 
druk naar boven? Lukt het me om 
oog te houden voor anderen, voor 
wat anderen nodig hebben? Voor de 
lezing van Mark Rutte zie  
protestantsekerk.nl/nieuws/ 
protestantse-lezing-2020-premier-
rutte-over-het-goede-leven.

Synode in het land
Vorige keer meldde ik al dat de syno-
dale commissie met regelmaat een 
digitale Lutherborrel organiseert. Tot 
nu toe meestal op een woensdagmid-
dag – je moet zelf voor een drankje 
zorgen. Mocht je een keer mee willen 
‘zoomen’, meld je dan aan bij de 
secretaris van de SC, Cathy van Beek. 
Onder normale omstandigheden 
bezochten duo’s van synodeleden af 
en toe een dienst in het land; dit ligt 
nu stil om voor de hand liggende 
redenen. Dat neemt niet weg dat de 
SC nog regelmatig ‘in het land’ is,  
bij gemeenten waar om hulp wordt 
gevraagd, of waar (grote) veranderingen 
op de rol staan. Dit gebeurt meestal 
samen met de classispredikant en/of 
iemand uit het dagelijks bestuur van 
de classis.

Experiment: ELS ‘online’
Eerder schreef ik ook over het experi-
ment om de generale synode (GS) 
deels online te houden. Men heeft 
toch afgezien van een tweede verga-
dering op die wijze en daarmee wordt 
de GS verschoven. Dat is best bijzonder. 
Omdat wij als evangelisch-lutherse 
synode (ELS) een week voorafgaand 
aan de GS zouden vergaderen moesten 
ook wij overwegen dit uit te stellen. 

Gezien de omvang van de groep 
synodeleden én gezien de aard van 
de besprekingen, kozen we ervoor om 
op 7 november toch te vergaderen. 
Online, dat wel. Dus na de fysieke 
vergadering begin juli, voor het eerst 
weer bijeen in Hydepark en hoopvol 
gestemd, treffen we elkaar weer ‘op 
het scherm’. We bespreken de voort-
gang van - onder meer - een herijking 
van het beoordelingskader van de 
commissie BILT, ook wel BILT 2.0 
genoemd. En: het proces van de nieuwe 
verkiezingen. Over dat laatste leest u 
meer in dit nummer van elkkwartaal, 
waarin de kandidaten worden voor-
gesteld. Begin 2021 mag u schriftelijk 
stemmen, als u voldoet aan de criteria 
die in het verkiezingsreglement staan. 
Kijk daarvoor op:
protestantsekerk.nl/nieuws/ 
verkiezingen-evangelisch-lutherse-
synode-2021.

Erik Fledderus, 
voorzitter evangelisch-
lutherse synode

Uit de synode

Oproep
Daarom is nu behoefte aan meewerkers, 
meedenkers en uitvoerenden. Alle 
lutheranen, zowel particulier als in 
gemeenten/organisaties en studieplekken, 
worden hiervoor uitgenodigd om te 
verwoorden en tonen wie zij zijn. 
Denk daarbij aan: (kleine) presentaties 
van muziek, koorzang, diaconale 
projecten, lutherse catechese, JOP, CoWe, 
WELJA, SVK, Young Reformers,  
theologiestudenten. Of aan workshops 
‘gemeenteblad maken’, oecumene-
projecten, lutherbier brouwen, luther-
koekjes bakken of gewoon: lekker 
luthers eten … 
Meehelpen, omdat het gewoon leuk is 
om mee te doen aan de organisatie van 

de Lutherdag kan natuurlijk ook. Graag! 
Dat kan voor een groter of kleiner, 
afgebakend deel dat relatief weinig tijd 
vraagt. Alle inzet (klein én groot) om 
de Lutherdag tot een groot, gezamenlijk 
succes te maken is welkom; de werkgroep 
verheugt zich op samenwerking hierin. 

Meld u aan met deze gegevens:
Naam en adres  
(persoon/organisatie/gemeente);
Activiteit (zo mogelijk met motivatie).
 
Stuur dit naar: secretariaat ELS, 
ELS@protestantsekerk.nl,  
(030) 880 14 37.
Na aanmelding volgt een bevestiging 
van ontvangst en voortgang.

elkkwartaal 27 december 2020

Landelijke Lutherdag 
‘lekker luthers’

Datum: 18 juni 2022
Locatie: in en rond de lutherse 
kerk in het centrum van Utrecht
Thema: Laten zien wie we zijn …
Voor wie: jong en oud(er): voor 
iedereen
Hoe: in festivalsfeer - vrolijk, 
serieus, inspirerend, blij,  
verbindend, met (koor)zang, 
muziek, workshops, exegese - 
alles in een ruim en inspirerend 
luthers geheel
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De ELG Amsterdam organiseerde een 
crowdfundingsactie voor de restauratie 
van het monumentale orgel in de 
Oude Lutherse Kerk van de orgelbouwer 
Johan Frederik Witte (J. Bätz & Co) 
uit 1886. De gemeente deed daarvoor 
een beroep op donateurs om een gift  
voor het laatste deel van de restauratie-
kosten. De actie begon op 1 oktober; 
op zondag 1 november was het 
streefbedrag van € 13.500 opgehaald, 

Crowdfunding orgel Oude Lutherse Kerk

In tijden van corona durven wij voor geen enkel evenement 
lang vooruit te denken. Veel werd in de afgelopen maanden 
verplaatst, verschoven of afgezegd. Toch houden wij moed 
voor de geplande Lutherse Zomerschool (LSS) in 2021 en 
het voornemen om deze in de Lutherstad te houden. De 
kamers zijn gereserveerd, nadere afspraken zijn gemaakt, 
en het programma volgt in grote lijnen het voor dit jaar 
geplande thema Lutherse spiritualiteit tussen katholiciteit 
en internationaliteit. Voor een inhoudelijke sfeerschets van 

de vorige lutherse zomerschool, verzorgd door Mascha de 
Haan, zie elkkwartaal nummer 3-2020. 

Deelnemen aan dit bijzondere initiatief in 2021? 
Reserveer vast 19-23 augustus 2021 in de agenda. 
Opgave (en meer info) voor de longlist van deelnemers 
bij freekhouweling@gmail.com.

Andreas Wöhle, namens de organisatie

Lutherse Zomerschool 2021
19-23 augustus in Lutherstadt Wittenberg

dankzij de gulle giften van ruim 
tweehonderd donateurs. Die konden 
tegenprestaties ontvangen: kaartjes 
voor kerstconcerten, een exclusieve 
avond in het Luther Museum Amster-
dam, en een naamsvermelding.

Orgel Oude Lutherse Kerk aan het Spui 
te Amsterdam (ELG Amsterdam). 
Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Vrouwen in de Reformatie
Op 1 oktober verscheen in Duitsland 
een bijzondere postzegel met als 
thema ‘Vrouwen in de Reformatie’. 
Met deze postzegel worden de belang-
rijke bijdragen van vrouwen aan de 
Reformatie gememoreerd. Het ontwerp 
toont het silhouet van een vrouwen-
gezicht in drie kleurencombinaties, als 
symbool voor de veelkleurige rol die 
vrouwen speelden in de verspreiding 
en ontwikkeling van het reformato-
risch gedachtegoed. 
Prof. dr. Sabine Hiebsch heeft hierover 
geschreven in nieuwsbrief 8 van de 
Kooiman-Boendermaker-Lutherstich-

Lutherborrel
De lutherse synode organiseert regel-
matig Lutherborrels! Nu digitaal (via 
Zoom) omdat we niet fysiek samen 
kunnen komen. Een mooie gelegenheid 
om lutheranen uit heel Nederland te 
leren kennen en ervaringen uit te 
wisselen. Je neemt zelf een hapje en 
drankje mee, maar het ontbreekt niet 
aan gezelligheid. Meer informatie en 
aanmelding via het synodesecretariaat 
van de lutherse synode:  
els@protestantsekerk.nl.

Kerkenradendag 2021
De traditionele kerkenradendag stond voor 13 februari 2021 gepland in de Oude 
Lutherse Kerk in Amsterdam. Helaas is ook dit lutherse evenement uitgesteld 
vanwege inmiddels bekende redenen. Zodra een nieuwe veilige datum verderop 
in het jaar bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

ting. Daarin geeft zij uitleg over de 
belangrijke vrouwen in de Reformatie, 
zowel in Duitsland als in Nederland. 


