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Vreest niet
door Willemijn Jonkers

Het zijn steeds de eerste woorden
van de engel, die in het Lucasevangelie Zacharias, Maria en de
her-ders bezoekt voor het brengen
van een zeer verheugende boodschap. In feite staat er: ‘niet vrees’.
Oftewel: niet vrezen! Hiermee ligt
de nadruk op wat vooral niet te
doen, bijna als een waarschuwing,
zoals wij ook in urgente situaties
kunnen zeggen: niet bewegen!
niet kijken!
Als God spreekt, ook via zijn engelen, heeft hij een bedoeling met
wat Hij zegt. De Schepper beoogt
met Zijn Woord ten alle tijde een
grote verandering op aarde bij
de mensen. Du moment dat Hij
spreekt “Er zij licht!” komt het licht
in de duisternis. En als de engel
zegt ‘niet vrezen’, wil hij ruimte
maken voor wat kan komen als de
zo vertrouwde vrees bij de mens
wordt ontkracht. Ruimte voor het
ontvangen van het heil.
God weet wel dat angst bij de
mens hoort. Dat wij bang zijn voor
van alles en vaak met recht ook.
Voor ziekte en aftakeling, voor
schaarste en tekortschieten, voor
verlies van onze geliefde dierbaren, voor geweld en ontwrichting
van de maatschappij. En Hij begrijpt ook dat wij soms zelfs bang
kunnen zijn voor Hem of als we
een lichtende engel waarnemen...
Want wie zijn wij nu helemaal, dat
God ons nabij komt?
Zacharias, Maria en de herders
gaan iets ongelofelijks horen dat
waar zal worden. Dat is een waagstuk en het lijkt eng, maar het is
niet nodig om te vrezen, ook al is
het buitengewoon en zal het hun
leven totaal veranderen.
Vreest niet... ook wij hebben deze
aanzegging nodig. Juist in deze tijd,
vergeven van dreiging van ziekte,
aanslagen en stuurloosheid, om te
kunnen blijven vertrouwen dat het
(ooit) weer anders wordt. Beter en
lichter. Om te kunnen blijven vertrouwen dat God weer zal spreken.

afbeeldingen voorblad en hiernaast: de lachende engel, Kathedraal van Reims

Niet vrezen! Als we die woorden ter
harte nemen, betekent het niet dat
we niet meer bang zullen zijn of dat
we gevaar moeten ontkennen of
trotseren. Het betekent dat we voorbij onze vrees kunnen blijven zien
en horen wat essentieel is. Dat we
weten waar de nood is en waar die
grote veranderingen nodig zijn en
dat het heil komende is, echt waar.
De boodschap van het heil wordt immers als eerste gebracht aan herders, de verschoppelingen van die
tijd. Het de bedoeling van God dat
de redder-verlosser als eerste tot
hen komt. Zij worden bovendien zelf
boodschappers en brengen over wat
de engel heeft gesproken.

zijn...! Behalve voor diegenen
die de omwenteling vrezen die
hij teweeg kan brengen.
Niet vrezen! Dan kan de liefde
zijn intrede doen. Want pure
liefde, Gods liefde gemanifesteerd in Jezus Christus,
kenmerkt zich door de totale
afwezigheid van vrees en angst
en bangigheid.
Laten wij moedig en vertrouwend de Kersttijd tegemoet
gaan. Juist nu!

Het teken van God de Schepper
dat de redder-verlosser gekomen
is, is een kind. Het kind van dakloze
vreemdelingen in een despotisch
geregeerde en bureaucratische
wereld. Het kind dat Jezus genoemd
zal worden, “God bevrijdt”. En bij
een kind is niets om bang voor te

Afscheid Piet Windhorst
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Bij de Tijden | (voortzetting)

door Tony Lindijer

AFSCHEID PIET WINDHORST
Het is gelukkig geen definitief

afscheid van Piet, want hij
blijft zijn werk voor ‘Bij de Tijden’
voortzetten, maar wel het
afscheid van hem in zijn functie
van ouderenpastor verbonden
aan Brandpunt Haarlem/Amstelveen. Aangetreden in 2001, is
hij bijna twintig jaar het vertrouwde gezicht voor de ouderen van
onze gemeente geweest.
Gezondheidsproblemen maken
het moeilijk zijn bezoekwerk
voort te zetten.
In de afscheidsdienst voor Piet
op 27 september in Haarlem
sprak Sietse van Kammen over
de ommekeer die hij gemaakt
had van een stevige baan in het
onderwijs naar geloofsverdieping en ouderenpastoraat. Maar
voor Piet was het eigenlijk geen
switch, liet hij mij weten in een interview dat hij nu eens als geïnterviewde moest ondergaan.
‘Ik heb altijd met plezier les gegeven. Door onze toenmalige
predikant in Vijfhuizen kreeg ik
veel interesse in Bijbelwetenschap. Zijn preken over het OT
vond ik heel interessant (lezen
met een Joodse bril). Ik was
ouderling en vond huisbezoek,
pastoraal werk heel bijzonder.
Een pastorale functie bij de kerk
leek mij na mijn 40-jarige onderwijsloopbaan prachtig.’
Piet heeft de opleiding tot pastor
met succes kunnen afronden ondanks zijn volle baan en kon in
Hoofddorp aan de slag. ‘Mijn
eerste ervaring als kerkelijk
werker was in de Hervormde gemeente Hoofddorp. Ik was een
soort ‘wijkdominee’ en werkte
samen met twee ouderlingen en
een groep bezoekdames. Elk
huisbezoek had zijn vaste onderdelen Bijbellezing en gebed.
Er was vaak sprake van vroomheid.’
Hoe kwam je bij de lutherse
gemeente terecht?
‘In Vijfhuizen zijn we bevriend

met Gerda en Henk Bajema, zij
waren goed op de hoogte van
mijn volledige baan op school,
de theologiestudie en mijn baan
in Hoofddorp als pastoraal werker. Zo kregen zij het idee mij
voor te dragen voor de vacature
in de lutherse kerk. Een afspraak
met Sietse en de bal ging rollen.
Ik ben ze nog zeer dankbaar: de
baan als ouderenpastor in het lutherse beschouw ik als cadeau.’
Waar bestond het pastoraat
precies uit?
‘Het ging aanvankelijk om puur
bezoekwerk, contact maken
en houden met oudere gemeenteleden vanaf 75 jaar. Ik
werd benoemd samen met ds.
Cramer. Hij bezocht ouderen
boven het Noordzeekanaal, ik
voor Zuid. Het ging om ongeveer
zestig mensen. Na een jaar kreeg
ik ook Noord erbij, toen werd het
aantal 100. ‘
Hoe ging dat, een vertrouwens
relatie opbouwen?
‘Het contact leggen was het
spannendste. Het overgrote
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deel van de mensen bestond
uit gemeenteleden die al lang
niet meer in de kerk kwamen.
In het begin belde ik gewoon
(onaangekondigd) aan. Meestal werd ik binnengelaten. Vaak
waren mensen verbaasd, Ik kan
gelukkig vrij gemakkelijk contact
maken met mensen. De eerste
bezoeken waren voornamelijk
gezellig. Veel verhalen over
vroeger: catechisatie, belijdenis.
Het ging vaak over de dominees
Brandt en Spliethoff. Ook kwam
soms de oorzaak van het niet
meer naar de kerk komen aan
de orde: conflictjes, zich verwaarloosd voelen. De levensverhalen waren altijd boeiend. Het
was handig dat we vaak samen
herinneringen over het leven in
Haarlem konden delen.’
Waarin verschilden lutheranen
van de hervormden?
‘Bij de lutheranen was er geen
behoefte aan Bijbellezing of
gebed, alleen in crisissituaties.
Bij de vraag naar een favoriet
Bijbelgedeelte bleef men meestal het antwoord schuldig. Ik was
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In the Spotlight PIET WINDHORST
aangenaam verrast door de tolerante sfeer. Ik heb nooit een conflict
meegemaakt over de interpretatie
van een Bijbelgedeelte. In kringen
heerst ook een tolerante sfeer. Persoonlijke opvattingen worden met
respect aangehoord en nooit fel
bestreden. Het woord zonde wordt
zelden gebruikt, het woord liefde
daarentegen heel vaak. Ik voelde
mij direct thuis en dat is nog zo.’
Hoe heb je het werk georganiseerd?
‘Zoals je weet ben ik iemand van
de lijstjes. De computer was de
grote hulp, ik had allerlei bestanden zodat ik kon sorteren op leeftijd, maar ook op frequentie van de
bezoeken. Sommigen bezocht ik
1x per jaar, anderen soms 4x per
jaar. En dan de groep die veel aandacht nodig had. Bij hen kwam ik
maandelijks. Bij rouwverwerking
soms wekelijks. Van begin af heb
ik bijgehouden wanneer ik iemand
bezocht.’

In één geval werd het bijna vriendschap.’ Piet vertelt over een
eenzame weduwnaar uit Castricum
met wie hij over theologie sprak
en boeken. ‘Hij kwam wel eens
naar Haarlem en dan maakten we
een stadswandeling en zaten na
afloop op een terrasje.’ Hele dierbare herinneringen heeft hij ook
aan een prominente lutheraan, die
tot zijn dood nieuwe boeken bleef
kopen. ‘Mooie gesprekken leverde
dat op. Toen zijn vrouw nog leefde
ging het vooral om de gezelligheid.
Dan werd er wijn geschonken. Ik
was bij het sterven van zijn vrouw.
Toen ik haar zegende gaf dat haar
rust. Wim zag dat gebeuren. Nog
vaak is hij daarop teruggekomen.
Bij beiden heb ik de begrafenis geleid met een kerkdienst ‘

Hoe ingrijpend was dat voor jou
zelf als persoon?
‘Vooral de ervaringen rondom een
sterfbed maakten diepe indruk op
mij. Voor mij waren het geloofservaringen. Ik heb gemerkt dat je
God kunt ervaren. Ook een gebed
om steun als voorbereiding op een
moeilijk gesprek gaf veel kracht. Je
had het idee: ik doe dit niet alleen.
Vragen over geloof gaven vaak
aanleiding om zelf over het geloof
te denken.’
Piet schreef een afscheidsbrief
aan al zijn ‘ vaste klanten’ met de
aankondiging van zijn vertrek. Hij
kreeg zoveel hartelijke brieven
terug die hem zeer geroerd hebben, en nu zou hij (bijna) de neiging
met al die lieve mensen toch op de
een of andere manier het contact
voort te zetten….

Wat waren de moeilijke dingen?
‘Rouwverwerking was het moeilijkste. Er wordt gesproken over verschillende fases. Fase 1 was het
moeilijkste: accepteren dat iemand
voorgoed weg is, de blijvende
lege plaats. Ik vond de systematiek van de rouwverwerking die in
de boeken werd besproken soms
wat kunstmatig, de werkelijkheid
is veel weerbarstiger: ieder mens
is anders. Veel geduld en begrip
is nodig, echte aandacht. Echte
stervensbegeleiding heb ik weinig
meegemaakt. Meestal ging het zo
dat ik door de familie werd gewaarschuwd. Bij de stervende vond dan
een ritueel plaats: Bijbel, gebed,
zegen. Het zegenen met handoplegging behoort tot mijn diepste
ervaringen. ‘
‘Professionaliteit is belangrijk bij
moeilijke dingen. Ook afstand
houden, en dat bleek bij sommige lutheranen onmogelijk. Als je
mensen al vrij lang kent en vaak
hebt ontmoet ontstaat er een band.

Morgenster
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Bij de Tijden | (voortzetting)

door Klaas Koelewijn

HOE HELDER STAAT DE MORGENSTER (LB 518)

‘De epidemie veranderde zijn
leven totaal’.
Een zin die zomaar toepasbaar zou
kunnen zijn op velen van ons die de
gevolgen van de Corona-epidemie
dagelijks voelen. Ook voor Philipp
Nicolai waren de gevolgen groot in
1597.
Philipp Nicolai is geboren in 1556,
als zoon van een predikant. De
gemeente van zijn vader was al in
1543 grotendeels overgegaan naar
de Lutherse reformatie. Philipp
Nicolai groeide op in deze nieuwe
leer. Net als zijn vader, wordt ook
hij predikant. Via opleidingen in o.a.
Erfurt en Wittenberg wordt hij predikant te Herdecke; de gemeente
waar ook zijn vader voorganger was
geweest. Toen de Spaanse troepen
richting Herdecke kwamen, om daar
de mis in ere te herstellen, moest
Phillip Nicolai vluchten. Eerst naar
Keulen, waar hij voorganger werd,
daarna naar Wildungen. In oktober
1588 trad hij op als predikant en
opvoeder van graaf Wilhelm Ernst
von Waldeck (toen vier jaar oud) in
het naburige Alt-Wildungen. In 1596
werd hij beroepen in Unna, een stad
in het huidige Noordrijn-Westfalen.
Philipp Nicolai was een fel verdediger van Luthers opvattingen en
schuwde het niet om, in harde bewoordingen, het oprukkende Calvinisme aan te pakken. In de gemeente van Unna was het conflict
tussen de Lutheranen en de Calvinisten heel hoog opgelopen. De Lutheranen hadden de strijd gewonnen
en zochten daarom een ‘zwaargewicht’ als predikant. Aangekomen
in Unna, brak al gauw een pestepidemie uit. Daarmee veranderde het
leven van Philipp Nicolai drastisch.
De studieboeken konden nauwelijks
meer worden ingezien, de pen niet
meer ter hand genomen, de strijd
tegen de Calvinisten verdween naar
de achtergrond. De epidemie veranderde zijn leven totaal.

“Ik woon alhaast op het kerkhof, waar
dagelijks wel 24, 27, 29, 30 lijken ter
aarde worden besteld. Ik gebruik
afweermiddel tegen de pest, vooral
wanneer de bezwangerde lucht een
schadelijke geur verspreidt
en het kerkhof niet zelden een
stinkende damp uitademt. Mijn
reukwerk bestaat hoofdzakelijk uit
onafgebroken gebeden tot God.
Door Gods genade ken ik geen
vrees. Maar als ik over niets anders
meer hoor praten dan over het begraven van lijken, dan grijpt mij de
vrees aan dat ik iets anders zou denken dan het enige: ik leef in Christus,
of ik leef of sterf, ik ben van Christus,
wiens genade mij mogen beschaduwen.”
Het is te midden van deze
afschuwelijke tijd dat Philipp
Nicolai troostende meditaties schrijft
en deze bundelde onder de naam
Freudenspiegel des ewigen Lebens (1599). Daarin bevinden zich
twee liederen die tot de bekendste kerkliederen zouden uitgroeien,
‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’
en ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’. Beide zijn zogenaamde
eenmansliederen, d.w.z. dat zo-wel
de tekst als melodie van dezelfde
auteur zijn. Behalve de liederen van
Maarten Luther vormt dit genre een
uitzondering in het Liedboek.
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Op het eerste gezicht vinden we in de
tekst niets terug van de enorme malaise waarin Philipp Nicolai zich bevindt. De kerstboodschap van hoop
en troost klinkt in elke strofe door.
Maar wie de eerste letter van elke
strofe naast elkaar zet, ontdekt toch
iets anders. De eerste letters vormen
tezamen namelijk een naam: Wilhelm
Ernst Graf Und Herr Zu Waldeck. Inderdaad, de jongen waar Philipp zich
als opvoeder en predikant jarenlang
over ontfermde. Op de leeftijd van
14 jaar overleed hij. De dood van
deze jongen moet hard aangekomen
zijn. Daarmee is dit vrolijke kerstlied
tegelijkertijd een memoriam aan iemand die hem zeer dierbaar was.
In het nieuwe liedboek staat lied 518
(Hoe helder staat de morgenster)
gecentreerd afgedrukt. Hierdoor
ontstaat het beeld van een kelk. In
de vierde strofe zien we inderdaad
een verwijzing naar het avondmaal.
Opvallend is wel dat in de eerste druk
van 1599 deze kelk niet zichtbaar
was. Of het zo bedoeld was weten we
niet zeker, in elk geval waren deze
beeldgedichten zeker niet ongebruikelijk.
De context waarin dit lied geschreven
is en de huidige pandemie waarin wij
momenteel leven, maken dat dit lied
tijdloos is en z’n troostende boodschap hard nodig.

Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
Vriendlijk
schoon en heerlijk
zo begeerlijk
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

door Elsa Aarsen |
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LUTHERSE WEYNACHT,
		
muziek als hartslag van de reformatie
Compilatie 2016 – Deutsche Grammophon
met muziek van Luther,Bach,Schutz, Schein
en Praetorius

Van Luther weten we dat hij graag
zong en musiceerde. Hij was een
goede luitspeler en hij gebruikte
regelmatig volksdeuntjes die hij
met een andere tekst geschikt
maakte voor gebruik in de kerk.
Luther heeft zichzelf ooit een
“Weihnachtschrist – Kerstchristen” genoemd. Zo lag dit bijzondere feest van de geboorte van
het kind hem na aan het hart.
Hij heeft in de Duits sprekende
landen anders dan in Nederland
het accent op St Nicolaas verlegd naar het feest van het Christuskind. Zijn theologische opvatting dat Christus in het centrum
van geloof moest staan is terug
te vinden in zijn theologie en zijn
liederen.
Op deze cd wordt het erg duidelijk dat de reformatie en muziek
erg met elkaar verbonden waren
en nog steeds zijn. Veel mensen
uit de tijd van Luther konden niet
lezen. Zo komt het dat het reformatorische
gedachtengoed
ook verspreid werd via liederen
en muziek. Gemeentes lieten
horen dat zij overgegaan waren
naar de reformatie. Want ze begonnen zelf te zingen. Voor die
tijd zong alleen het koor van de
priesters.
Daarom kunnen wij zeggen dat
muziek de hartslag van de Reformatie was en de gemeentezang
was daarvan het kenmerk.
Luther zelf schreef 36 liederen,
psalmen,
kinderliederen
en
liederen over Bijbelse verhalen.
Op zijn 41e trouwde hij, de voormalige priester met een voormalige non in 1525. Dat was
een groot schandaal in die tijd.
Wij weten oa uit de brieven die
Luther schreef dat hij en Katharina van Bora een gelukkig huwelijk hadden en zij kregen zes
kinderen. Johannes, Elisabeth,
Magdalena, Martin, Paul en Margarete. Voor die laatste schreef

hij in 1535 het kerstlied Vom Himmelhoch, da komm ich her.
In 15 coupletten vertelt Luther de
Kerstgeschiedenis uit het Lucas
evangelie zo na dat kinderen al
zingend het verhaal thuis kunnen
naspelen. Het lied is verkondigend
maar heeft ook pedagogische en
didaktische kwaliteit.
Tot op de dag van vandaag is muziek belangrijk in de Protestantse
kerken. Dat is zo in Europa maar
ook in Afrika, Azie en LatijnsAmerika. Zingen is het “vervoermiddel” van het geloof. Het is ook
een instrument om het geloof door
te geven.
Zoals Luther zelf zei: “Wie zingt bidt
tweemaal”
**vrij vertaald naar Margot
Kaβmann als inleiding op deze
Lutherse Kerst cd

Euch ist ein Kindlein heut geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein;
das soll eur Freud und
Wonne sein.
Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ´n aus aller Not;
er will eu´r Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.
Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit´,
dass ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.
So merket nun das Zeichen recht:
die Krippe, Windelein so schlecht;
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.”
Des laßt uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott uns hat
beschert
mit seinem lieben Sohn verehrt.

Es kam ein Engel hell und klar
von Gott aufs Feld zur Hirtenschar;
der war gar sehr von Herzen froh
und sprach zu ihnen fröhlich so:
Vom Himmelhoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich sing´n und sagen will.

Luthermuseum
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Bij de Tijden | (voortzetting) door Harry Donga

Luther Museum, de nalatenschap van
											Beverwijk
Deze schilder en tekenaar heeft
bijvoorbeeld ook verschillende
keren het gebouw Wittenberg als
toenmalig Luthers diaconiehuis
getekend en als prent doen verschijnen. Het portret is daarom
bijzonder omdat de gulle gever
Brandt in zijn hand een van de etsen van de kerk in Beverwijk vast
houdt.
Daarnaast wordt de lezenaar
klaar gemaakt voor gebruik in de
grote kerkzaal van het museum.
Wij zijn dankbaar dat we deze
voorwerpen, meegekomen uit de
geschiedenis mogen tonen. Komt
u maar gerust eens kijken.

NB. De tentoonstelling ‘Kerken
en Slavernij’ die van 1 t/m 29 november zou duren, zal verlengd
worden tot in januari 2021.
De lutherse gemeente van Beverwijk ontstond in 1769, maar had
toch niet echt een gelukkige start
toen bleek dat door allerlei financieel wanbeheer de kerk al weer
in 1776 verkocht moest worden.
Maar op de openbare veiling in
september van dat jaar, leek wel
een wonder te gebeuren. De Amsterdamse lutherse koopman
Joan Coenraad Brandt kocht de
kerk en stelde hem opnieuw ter
beschikking aan de gemeente.
Brandt (1704-1791) had zijn kapitaal o.a. verdiend met de handel in
apothekersproducten. Overigens
is Brandt begraven in de Ronde
Lutherse kerk. Hij was een van de
medeoprichters van het Zeeuws
genootschap van Wetenschappen
te Vlissingen. Daarnaast was hij
een groot verzamelaar van
natuurhistorische zaken.
Hij kocht niet alleen de kerk maar
hij zorgde ook voor een bijzondere
lezenaar, een prachtige kanselbijbel en avondmaalszilver. Over zijn

bijzondere actie ontvingen wij als
museum ook een prachtig boekje
waarin de hele geschiedenis
wordt beschreven. Het draagt als
titel: De lof der christelijke weldadigheid, aan den heer Joan
Coenraad Brandt, Edelmoedige
beschermer der gemeente J.C.,
toegedaan de onveranderde
Augsburgsche Confessie in de
stede Beverwijk. Zowel van interieur als van het exterieur ontvingen we ook twee prenten.
In 1997 werd Beverwijk gecombineerd met Haarlem. Dat geheel
maakt nu deel uit van de Lutherse
gemeente Amsterdam-Haarlem.
Sinds enige tijd zijn de meest
bijzondere voorwerpen in het museum tentoongesteld. Het portret
van de weldoener van Beverwijk
hangt in de schatkamer van ons
museum zodat hij als het ware
oog kan houden op de zilverschat (zie foto).
Dit portret is gemaakt door
Hermanus Numan ( 1744-1820).

Onderzoek alles, bewaar het goede

Vanaf Advent zal het museum
ook weer in kersttooi verkeren.
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KERST KAART KNUTSEL

Het is een zware en voor sommigen onder ons ook een eenzame
tijd.
Velen van ons zien nauwelijks
meer andere gemeenteleden in
levende lijve omdat ze de gang
naar de dienst niet kunnen of durven maken. Gelukkig kunnen we
elkaar bellen en dat wordt ook druk
gedaan. Er is een heel pastoraal
belcircuit ontstaan van mensen
die elkaar met enige regelmaat
opbellen hoe het er mee is.
Ook met appjes en mailtjes en
met het streamen van de vieringen proberen we zoveel mogelijk
met elkaar in contact te blijven.

Wij zorgen dat de kaarten op
tijd verstuurd worden in de gemeente.
U kunt uw kaarten inleveren bij
de ingang van de kerk als u een
kerkdienst bezoekt in de Oude
Lutherse, of u kunt ze opsturen
naar:
ds Marieke Brouwer
Maasstraat 152 3 hoog
1079BK Amsterdam

U kunt de kaarten ook bij haar
in de bus doen, ook kunt u de
kaarten in de brievenbus doen
van de kerk, op Handboogstraat
6. Schrijft u dan: ‘ kerstkaartenactie t.a.v. kerkelijk bureau’ op de
envelop.
Lever uw kerstkaart( en) in voor
10 december
We hopen dat u meedoet!

Dit jaar zal de kersttijd minder
feestelijk en moeilijker zijn dan
anders.
Om met elkaar in verbinding te
blijven en om elkaar op te vrolijken
en moed in te spreken hebben we
een kerstkaarten actie bedacht:
Knutsel een kerstkaart voor
elkaar.
Iedereen die zich betrokken
voelt bij de gemeente wordt uitgenodigd om zelf één of meer
kerstkaarten te maken met een
persoonlijke boodschap voor de
kersttijd en het nieuwe jaar. Onze
oproep is dan ook: plak, teken,
knip, verf een kerstkaart voor een
ander, zet uw eventuele kinderen
of kleinkinderen aan het werk en
schrijf er een kerstboodschap in
met uw naam en adres. Het is
leuk om te doen en iedereen kan
het. En u krijgt, als er genoeg
mensen meedoen, een zelfgemaakte kaart met goede wensen
van een gemeentelid terug. Een
opkikkertje met kerst!
Mocht u echt geen zin hebben
om er ze zelf te maken, maar u
wilt wel graag iemand van onze
gemeente met een kerstkaart
verrassen, stuur dan een of meerdere kaarten met een persoonlijke
boodschap naar ons op.

Lutherana
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LUTHERANA: prof Hiebsch,
				 prof Mathias en dr van Wijngaarden
De ontwikkeling van de GKv is
de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen: zo zijn
in 2017 alle ambten voor vrouwen opengesteld. De TUK herbergt ongeveer een derde van
het totaal aantal studenten protestantse theologie, waaronder
ook studenten die lid zijn van de
PKN, maar bewust voor de TUK
als opleidingsplaats hebben gekozen.
Sinds 2013 levert prof
Hiebsch regelmatig bijdragen
aan ons gemeenteblad onder
het kopje Lutherana Wereldwijd
waarin zij de lezer meeneemt
naar bijzonderheden rondom Luther wereldwijd. In 2017 werd een
bijzondere leerstoel gevestigd
aan de Theologische Universiteit
Kampen (TUK) waarop prof. dr.
Sabine Hiebsch als hoogleraar is
benoemd.
Vóór haar benoeming als bijzonder hoogleraar heeft prof.
Hiebsch aan verschillende universiteiten als Lutheronderzoeker
gewerkt: van 2006 tot 2007 aan
de Universiteit Utrecht (Evangelisch-Luthers Seminarium), van
2007 tot 2010 aan de PThU, locatie Utrecht, van 2011 tot 2016
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit heeft vele resultaten ten
bate van de lutherse gemeenschap opgeleverd, met als één
van de hoogtepunten het symposium in de lutherse kerk aan
het Spui te Amsterdam in 2013,
dat bijgewoond werd door Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses
Beatrix.
De TUK is verbonden met de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), waarmee de Protestantse Kerk in Nederland reeds
lang betrekkingen onderhoudt.

De naam van de bijzondere leerstoel – Kooiman-Boendermaker
Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse)
lutheranisme – geeft meteen ook
haar missie aan: het bevorderen
en bekendmaken van de lutherse
traditie en haar geschiedenis in
ons land. Deze missie wordt
gerealiseerd door middel van
onderzoek, onderwijs, het houden
van lezingen, het publiceren van
boeken en artikelen in internationale en nationale context, zowel voor vakgenoten als voor een
breder publiek. Het functioneren
van de bijzondere leerstoel wordt
zoals gebruikelijk geborgd door
een daartoe ingesteld curatorium
onder voorzitterschap van prof.
dr. P.J.A. Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.
Onderwijs door prof. Hiebsch
aan studenten vindt plaats in het
gehele studietraject, in zowel
de bachelor- als de masterfase.
Door deze leerstoel is de TUK
de enige universitaire opleiding
in Nederland waar studenten al
in hun eerste jaar kennismaken
met Luther én het Nederlandse
lutheranisme. Naast het
reguliere onderwijs begeleidt
prof. Hiebsch studenten bij hun
scripties en (PKN) predikanten
in hun permanente educatie. De
speerpunten van prof. Hiebsch in
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het TUK–onderzoeksprogramma
2018-2023 zijn: het ontstaan en
de ontwikkeling van een
Nederlandse, lutherse identiteit,
de theologische invulling en de
materiële vormgeving van de
avondmaalsviering, inauguratiepreken van de Nederlandse lutherse gemeenten, Martin Luther
als lieu de mémoire in Nederland, luthers religieus erfgoed in
Nederland en Luthers theologie
van heiligen.
Het onderzoek vindt plaats in
een vergelijkende context met
de andere religieuze stromingen
in Nederland en met landen waar
het lutheranisme een dominante
traditie werd, zoals Duitsland en
Scandinavië.

De leerstoel Lutherana aan de
PThU, op dit moment bekleed
door prof. dr Markus Matthias,
is ingesteld voor de opleiding
van predikant studenten die zich
voorbereiden op de dienst in de
Protestantse Kerk, waartoe de
Lutherse gemeenten behoren,
De PThU is opgericht en wordt
oor een groot deel gefinancierd door de Protetsatntse Kerk
in Nederland. De leerstoel Lutherana binnen die predikantsopleiding is er op gericht leer
en onderzoek over de Lutherse
traditie in het reguliere onderwijs
bij de studenten - Lutherse en
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Centraal staat het doen van on
derzoek naar Luthers erfgoed in
Nederland. Dit gebeurt in samen
werking met andere erfgoedcen
tra zoals de afdeling Erfgoed in
Kerken en Kloosters van Muse
um Catharijneconvent. Bijzonde
re aan
dacht gaat naar Lu
thers
erfgoed in Amsterdam en de sa
menwerking met het Luthermu
seum in Amsterdam. Daarnaast
functioneert de onderzoeksplaats
ook als landelijk expertise- en ad
vies
cen
trum op het ter
rein van
roerend Luthers religieus erf
goed, met aandacht voor het Lu
thers erfgoed in de voormalige
kolonieën en overzeese gebie
den die met de geschiedenis van
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door Willemijn Jonkers

In Memoriam

niet-Lutherse studenten gelijk - al
vroeg in de opleiding bekend te
maken. Ook kan er op deze wijze
hun interesse worden gewekt
voor deze geestelijke stroming
in de Protestantse Kerk. Zo moet
worden veiliggesteld dat er ook
in de toekomst predikant kandidaten voor Lutherse gemeenten
ter beschikking staan. Naast de
reguliere formatie vanuit de begroting van de PThU, wordt uit
eigen Lutherse bronnen en met
ondersteuning van fondsen enkele tienden extra betaald.
Per 1 september 2020 wordt
een nieuwe onderzoeksplaats
Luthers erfgoed in Nederland ingebed in het Amsterdam Centre
for the History and Heritage of
Protestantism (ACHHP) aan de
Faculteit Religie en Theologie.

www.luthersamsterdam.nl

het Lutheranisme in de Nederlan
den verbonden zijn.
De onderzoeksplaats wordt inge
vuld door dr. Martin van Wijngaar
den (foto), die daar
naast Lu
thers
predikant in Rotterdam blijft. Van
Wijngaarden is een erkend expert
op het gebied van Luthers erfgoed
in Ne
der
land en schreef hier
over
meerdere studies, waaronder naar
Luthers avondmaalszilver. Ook is
hij nauw betrokken bij actuele ont
wikkelingen op het terrein van het
kerkelijk materieel en immaterieel
erfgoed. Mede door zijn publicaties
en ook lidmaatschappen van orga
nisaties beschikt Van Wijngaarden
over een goed netwerk met weten
schappers en heeft hij ingangen in
de Nederlandse museale wereld
met betrekking tot het christelijke
erfgoed.
De onderzoeksplaats is bedoeld als
een aanvulling en versterking van
het bestaande Lutherse onderzoek
in Nederland en is mede mogelijk
ge
maakt door de fi
nan
ciële steun
van enkele Lutherse fondsen.

Tot ons grote verdriet en
ontsteltenis is op vrijdag 6 november heengegaan mw Tine
Helena van Glanenweijgel Westfa, echtgenote van Armand
van Glanenweijgel en moeder
van Judith, Heinrich en Saskia..
Zij is overleden aan gevolgen
van het coronavirus en heeft een
lang ziekbed gehad in het ziekenhuis, waarvan een groot gedeelte
buiten bewustzijn en aan de beademing. Het heeft niet mogen
baten. Tine was zeer geliefd en
een steun en toeverlaat voor velen en de ELG Zuidoost als geheel.
Zij heeft jaren de ELG gediend
op velerlei wijze. Als zangeres in
de gemeente zal zij zeker gemist
worden. Wij maakten ons op voor
een waardig en hartverwarmend
afscheid op zaterdag 14 november, dat gezien het maximum
aantal mensen van 30 personen gelukkig ook gestreamd zou
worden. Wij wensen de familie en
naasten bijzonder veel sterkte en
Gods kracht toe. Moge Tines ziel
rusten in vrede, als een witte duif
bij het leger van Gods engelen.

Boekbespreking
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door Piet Windhorst

Leven zonder oplossing

Ad van Nieuwpoort – Leven! Zonder oplossing.

ISBN 978-90-446-3910-0, 111 pagina’s, € 19,99.
Uitgeverij Prometheus 2020.

De parabel van Job als
levensles
Van Nieuwpoort legt in korte
hoofdstukken Jobs verhaal naast
de verhalen van mensen die hij
in zijn pastoraat tegenkwam. De
coronacrisis laat ons zien dat het
leven niet maakbaar is. Lijden
valt niet uit te sluiten en geluk is
niet op bestelling leverbaar.
De auteur Ad van Nieuwpoort
(1966) was achtereenvolgens
predikant in Amstelveen, de
Thomaskerk in Amsterdam-Zuid
en de Zuidas. De laatste jaren
was Bloemendaal zijn standplaats en nu is hij de predikant
van de Haagse Duinzichtkerk.
Van Nieuwkerk hield in zijn gemeente een doorgaande lezing
over het boek Job. Het inzicht
ontstond dat het boek grote zeggingskracht heeft voor de thema’s
waar we in deze coronacrisis zo
mee worstelen. Het boek Leven
zonder oplossing is de neerslag
van de lezingen. Daarnaast nam
hij verhalen op die voortkomen
uit het pastoraat. Dit boek is geen
wetenschappelijke, exegetische
verhandeling maar een poging
om de thematiek van het boek
Job te ontsluiten voor een breed
publiek.
In het verhaal van Job, een
literaire fantasie, wordt begonnen met een verhaal boven het
verhaal, het geding tussen God
en de duivel. Van Nieuwpoort
benadrukt dat de God van Job
niet moet worden gezien als een
van de gangbare goden in de
verhalen. Het is een God zonder
naam. Hij wordt aangeduid met
vier Hebreeuwse medeklinkers.
In ons schrift JHWH. Het is de
God die tegen Mozes zegt ‘Ik
zal er zijn zoals ik er zal zijn, dat
is mijn naam.’ De Satan, de tegenspeler van God wordt in het
Grieks diabolus, ‘de in de war
schopper’ genoemd.

Van Nieuwpoort noemt hem de
cynicus. De satan, een echte cynicus, gelooft niet dat Job een
man is die integer en rechtschapen is en die bewijst dat belangeloze oprechtheid en liefde
bestaat. De cynicus zegt dat
die oprechtheid alleen bestaat
omdat Job rijk en succesvol is.
JHWH heeft vertrouwen in Job
en geeft met pijn in het hart Job
uit handen.

Job raakt alles kwijt en zijn gezondheid is ook aangetast. Hoe
reageert hij? Blijft hij bij de
pakken neerzitten? Was het de
bedoeling van JHWH om Job op
zijn knieën te krijgen? Job staat
op. Hij verzet zich. Hij schreeuwt
uit dat hij JHWH zal houden aan
wat hem altijd is verteld.
Namelijk dat hij een God is die
afdaalt naar hen die in benauwdheid zitten. Hij heeft kracht gekregen om staande te blijven ook als
het leven soms een hel lijkt. Job
laat zien dat die hel uiteindelijk
niet het laatste woord heeft.
Een belangrijk onderdeel in
dit boek gaat over de ervaringen
van predikant Van Nieuwpoort.
Hij bespreek enkele concrete
ontmoetingen, alle gaan over
zeer zware gevallen: dodelijke
ziektes en verlies. Hij koppelt
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deze aan wat Job overkomt. In
de ontmoeting van Job met zijn
drie beste vrienden zien we hoe
een pastorale ondersteuning
niet moet. Het begint wel goed.
Naar joods gebruik na een overlijden komen ze ‘sjivve’ zitten.
Ze zorgen een week voor hem,
scheuren hun mantel en werpen
stof op hun hoofd. Maar in deze
week zwijgen ze, want elk woord
kan er naast zijn. Dan komt de
noodkreet van Job: ‘waarom ben
ik geboren?’. Hij doet een beroep
op zijn vrienden: ‘Ontferm je over
mij! Ontferm je toch over mij! Jullie mijn vrienden!’ (Job 19:21). Hij
zegt dit nadat alle vrienden hem
hebben toegesproken. Zij willen
een verklaring voor het lijden. Zij
kunnen de zinloosheid van het
lijden niet aanvaarden. Ze willen
Job een schuldbesef aanpraten
om hem klein en schuldig te maken. Er moet een oorzaak zijn. Ad
Nieuwpoort wijst op een artikel in
het Reformatorisch Dagblad in de
coronacrisis. ‘God zendt ziekten
zoals ooit de plagen van Egypte,
om de mens tot inkeer te brengen.’
Al de woorden van zijn vrienden
raken Job niet, hij houdt stand en
blijft vertrouwen. Hij gaat zingen:
‘Maar ik, ik weet: mijn verlosser
leeft’. I know that my Redeemer
Liveth. De woorden van Job zijn
terechtgekomen in de Messiah
van Händel.
Dan komt het antwoord van de
Heer. Je zou een troostrijk verhaal verwachten. JHWH komt
in de storm en maant Job op te
staan. Het lijkt er veel op dat Job
gekleineerd wordt, op zijn plaats
gezet. Maar liefst zo’n zeventig vragen stelt JHWH aan Job,
allemaal in de sfeer van ‘Waar
was jij toen ik… Geen woorden
van troost, geen compliment omdat Job heeft stand gehouden.
Maar van Nieuwpoort heeft als
uitleg dat JHWH bezig was met
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Job & Slavernij
zijn schepping. Terwijl Job werd
getergd, was JHWH bezig met
het scheppen van een leefbare
wereld. Hij zorgt ervoor dat Job
weer ruimte van leven krijgt.
Hoe reageert Job op de toespraak
van JHWH? Je zou verwachten
dat Job geïntimideerd is en in
het stof kruipt. De meeste vertalingen bevestigen dat. NBG:
Daarop herroep ik mijn woorden
en buig ik mij, zoals ik hier zit in
het stof en het vuil. Van Nieuwpoort vertaalt het anders: ik ben
getroost over (mijn staat van) stof
en as. Ook Nico ter Linden heeft
een persiflage in dezelfde positieve geest: Daarom wend ik mij
af van stof en as, ik keer mij om:
ik wil mij niet langer richten op
de dood maar op het leven. Job
moet niet bij de pakken neerzitten. Job zwijgt verder, hij ziet nu
in wie hem droeg in de afgrond.
Hij heeft God gezien en voelt zich
getroost. De God van Job is niet
de God die alle problemen oplost, maar Job weet zich wel gedragen.
Het boek lijkt wel geschreven te
zijn als richtlijn voor het pastoraat.
De vrienden van Job geven het
slechte voorbeeld. Zij denken op
alle vragen een antwoord te hebben en voor elk probleem een
oplossing. Ze zijn meer bezig met
hun eigen angsten dan met de
wanhoop van Job. Bij de pastorale voorbeelden van de schrijver
zien we dat het in het pastoraat
gaat om ‘er te zijn voor de ander’,
niet om passende antwoorden of
oplossingen te geven. Toch kunnen mensen in hun eenzaamheid en ellende troost vinden in
de inhoud van het boek Job. Job
heeft zijn lijden benoemd, taal
gegeven. Het herkennen van dit
lijden kan troost geven, het
gevoel gekend te zijn.

In november 2020 is het 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk
werd. Nederlandse kerken speelden een belangrijke rol in de kolonie.
Zij introduceerden medische zorg en educatie, maar droegen ook bij
tot het instand houden van de slavernij. In de tentoonstelling wordt
de rol van verschillende kerken in het slavernij-verleden onderzocht,
waarbij met name Suriname centraal staat. De tentoonstelling in het
Luther Museum is verlengd tot in januari 2021.

Foto: Willem van de Poll, De Lutherse Kerk aan de Waterkant te Paramaribo, 1949
(Nationaal Archief ).

La Peste
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De PEST van Camus
Als ik na ruim 50 jaar dat een beetje
zurig ruikende pocketje van La Peste
weer ter hand neem, komen die jaren
weer terug. Het was de tijd van het
existentialisme. De tijd dat we Camus
en Sartre lazen, en Simone de Beauvoir. Het was de tijd van de Franse
chansons en van onze mannelijke idolen die behoorlijk in de buurt kwamen
van Camus op de achterkant van de
pocket: die sigaret nonchalant tussen
zijn lippen, kritisch en scherp in zijn
politieke en sociale analyses.
Het was ook de tijd van liftreizen door
Frankrijk. Zo doorkruisten we eens met
een clubje vriendinnen Bretagne: jawel, heel veel regen. We stonden dan
in onze plastic regenjassen te blauwbekken langs de kant van de weg, hopend op een lift. Maar dan kwam toevallig een zekere Pierre langs in zijn
witte R4. Hij was vertegenwoordiger in
een bepaald merk kalverenkrachtvoer
dat hij kriskras door heel Bretagne
aan de boer moest brengen. En inderdaad, op kritieke momenten doemde
zijn autootje tussen de wolken op en
verscheen hij als een reddende engel
in de regen. We waren heel blij. Hij
gaf ons dan een lift naar het volgende
oord dat wij wilden bezoeken. Toen wij
op een keer in Brest in zo’n verlaten
café ‘crèpes’ met hem aten, vertelde
hij dat hij in Algerije had gevochten.
Hij haalde kleine fotootjes uit zijn portefeuille en we zagen enkele skeletten ergens in de woestijn liggen met
doodshoofden die ons aanstaarden.
‘Mes camerades’, zei hij met enige
nadruk. We werden er stil van, beseften dat hij heel gruwelijke dingen had
meegemaakt. De onafhankelijkheidsstrijd (vanaf 1954) is altijd een groot
trauma voor de Fransen geweest die
tot 1962 heeft geduurd, toen Algerije
zelfstandig werd.
Op de voorkant van de ‘Livre de Poche’ van La Peste wordt de stad Oran
in Algerije voorgesteld, met haar rug
naar de zee, omhoog kronkelend als
een slakkenhuis. Een lelijke stad van
zo’n 200.000 inwoners, maar wel de
plaats van handeling. Het begint met
een dode rat in het portaal van de conciërge, algauw volgt een rattenplaag
en ziekteverschijnselen bij mensen
die de dood tot gevolg hebben. Het

duurt even voordat deze epidemie als
de pest gediagnosticeerd wordt. Maar
dan worden de poorten van de stad
gesloten en begint een algehele quarantaine. We lezen hoe verschillend
mensen hiermee omgegaan, we lezen
over eenzaamheid en afzondering,
gevoel van ballingschap en gevangenschap. Sommigen worden plotseling
van hun geliefden afgesneden, anderen proberen ook te ontsnappen. Verdere ontwrichting van de maatschappij laat zich bijvoorbeeld aflezen aan
het verval van begrafenisrituelen, en
aan kleine details die ons nu bekend
in de oren klinken als hosties die met
een pincet worden uitgereikt! De epidemie met zijn totale ontwrichting van
het maatschappelijk leven ziet Camus
als een absurd verschijnsel dat zonder
goddelijk ingrijpen mensen overkomt.
‘Er zijn zoveel pestuitbraken als oorlogen. Mensen blijven daar weinig op
voorbereid’, schrijft hij.
Camus is in Algerije geboren, heeft
in Algiers filosofie gestudeerd voordat hij in Frankrijk als schrijver en filosoof naam maakte. Als hij in 1941
terugkeert naar Algerije en enige tijd
in Oran gestationeerd is, maakt hij
daar een tyfusepidemie mee. Het
vormt de basis van zijn boek over de
pest, dat in 1947 uitgegeven wordt
als een kroniek van de gebeurtenissen. Voor enige kennis van de pest
als ziekte en plaag heeft Camus een
groot aantal pestepidemieën uit de uit
de middeleeuwen en klassieke oudheid (auteurs als Thucidydes en Lucretius) bestudeerd. Athene in de tijd
van Perikles is een berucht voorbeeld.
De bevolking zat jarenlang binnen de
stadsmuren samengepropt, een geweldige wetteloosheid brak uit en de
helft van de bevolking ging dood. De
stad was zelfs verlaten door de vogels
en brandstapels aan zee werden opgericht, waar de inwoners van Athene
’s nachts de stoffelijke overschotten
van hun dierbaren naartoe brachten.
Doorgaans duren in de geschiedenis beschreven epidemieën ongeveer
drie jaar, maar voor de leesbaarheid
zijn de kronieken vaak ingekort tot één
jaar. Zo ook in La Peste.
Als we de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog maken, plaatste de
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bruine pest (het nazisme) die over
geheel Europa trok mensen voor dezelfde dilemma’s. De hoofdpersoon
van het boek, de onkreukbare en zeer
betrokken dokter Rieux, kan gezien
worden als de spil van het verzet, spil
van een kleine groep mensen die de
strijd tegen het nazisme aangaan.
Maar evengoed is La Peste te lezen
als een kroniek van het existentiële
kwaad en de juiste keuzes die mensen moeten maken in de wereld van
het absurde, de gruwelen van oorlogen en epidemieën.
Er valt veel meer te zeggen over dit
boek dan in kort bestek mogelijk is. Interessant zijn de gesprekken die Camus dokter Rieux laat voeren met pater Paneloux over de zin van de pest
als ‘Gesel Gods’. Na de dood van een
onschuldig kind blijft ook Paneloux
het antwoord schuldig. Op de vraag
van hem aan dokter Rieux: ‘Waarom
vertoont u zoveel toewijding als u niet
in God gelooft?’ antwoordt hij: ’Ik bevind me in het donker en probeer daar
iets te zien….’, waarmee Camus misschien een klein kiertje openlaat.
We kunnen stil worden van de gruwelijkheden en duistere ‘bruine’ krachten die tot oorlogen leiden, maar ook
van de ‘bruine’ krachten die juist door
pandemieën ontstaan en door economische malaise gevoed worden. Het
plaatje ziet er tegenwoordig door de
Corona anders uit, maar een grote
huiver trekt door ons heen als we
zien hoe kort de lontjes van mensen
worden, hoe geweld toeneemt en democratische oplossingen lamlegt. We
hebben er even niet van terug. Maar
het morele kompas en de dienstbaarheid van dokter Rieux bieden dan
hoop en zijn tot voorbeeld. In La Peste
eindigt die hoop, ‘bij gebrek aan een
andere naam, hadden zij ernaar uit
gekeken als naar vrede’, in een groot
bevrijdingsfeest met vrienden en geliefden.
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SAMENKOMSTEN
2020 is een jaar anders dan
anders. De Protestantse Gemeente Haarlem wil graag
dat de kerk in deze tijd de plek
is waar we hoop kunnen delen. Daarom vraagt ze samen
met de Oecumenische Werkgroep ‘De Grote Kerk door
De Week’ de stad en haar inwoners om mee te helpen de
hoop levend te houden. In de
traditie start op 28 november
adventstijd, de donkere dagen waarin al wordt uitgekeken naar de geboorte van het
kerstkind. Dagelijks wordt van
28 november t/m 24 december een vakje van de speciale
online en offline adventskalender geopend, in de Grote
of St.-Bavokerk en op social
media. Op deze manier ontluiken lichtpuntjes van hoop.
Ook de broodbank, dit jaar
zonder broodjes, zal dit coronajaar digitaal aanwezig zijn
en het 1ste werk van Barmhartigheid, het voeden van de
hongerigen, ondersteunen. U
zult een uitleg aantreffen op
de website met een QR code.
Via de knop kunt u een donatie doen voor de voedselbank.
www.bavo.nl
elke zondag om 19.00 uur
Vesperviering
Augustanahof

elke 2e Woensdag 17-18 uur
(met soepmaaltijd tot 19 uur)
Vesperviering Lutherhof

6 december, 17.00 uur
Oude Lutherse Kerk
Oec. “Nicolaasvesper”

6 december 16.00 uur
Maarten Luther Kerk
High Tea, bezinning, gebed

10 december
Oude Lutherse Kerk
inleveren knutselkaartenactie

17 december, 12.00 uur
De Nieuwe Stad
Brasa Kerstbijeenkomst

20 december
Maarten Luther Kerk
High Tea, bezinning, gebed

24 december 16.00 uur
Maarten Luther Kerk
Kerstmiddagviering

24 december 19.00 uur
Kerkzaal Luther museum
Kerstavondviering

24 december 21.30 uur
Oude Lutherse Kerk
Kerstavondviering

3 januari 11.30 uur
Oude Lutherse Kerk
Nieuwjaarsreceptie

1e en 3e donderdag
De Nieuwe Stad
BRASA

Maarten Luther Kerk
Samen advent vieren en aan het begin van de kerstavond samenkomen.
De samenkomsten op 2e en 4e advent zijn een combi van hightea, muziek, een moment van bezinning en
gebed, en ruimte om samen creatief
aan de slag te gaan. Op kerstavond
luisteren we samen naar kerstliederen
en het kerstevangelie. Deze viering
sluiten wij af met glühwein en warme
chocolademelk met slagroom.
Aanmelding is verplicht.
Andre van der Stoel,
0615598246

Dit is slechts een selectie van overige bijzondere ontmoetingen. Voor informatie over Coronaaanpassingen, tijden en bijzonderheden raadpleegt u de nieuwsbrieven of de website.
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door Hanne Wilzing cs

Diaconie - MENSEN HEBBEN
Adventsactie voor onderwijs in
Beiroet!
Advent is verwachten, we reiken
naar het Licht. Maar voor jongeren in Beiroet is het niet zo licht.
Het land heeft te kampen met een
grote economische crisis en wordt
ook geraakt door de coronacrisis.
Daar bovenop was er in de haven
van Beiroet die zware explosie met
doden, gewonden en grote materiële schade. Het Manara jongerencentrum – manara betekent licht –
wil jongeren ondersteunen bij hun
opleiding. En zo perspectief, licht,
geven voor een betere toekomst.
Het Manara Youth Centre van Youth
for Christ staat in de wijk Bourj
Hammoud. Daar wonen naast de
Libanezen diverse bevolkingsgroepen zoals Armeense, Syrische en
Irakese vluchtelingen bij elkaar. In
de wijk heerst overbevolking, wantrouwen naar elkaar, armoede en
geweld. Veel uitdagingen waarin
het Manara Youth Centre jongeren, geïnspireerd door de liefde van
Christus, helpt in het stichten van
vrede, hun opleidingskansen vergroot en een veilige plek biedt om
te ontspannen.
In het afgelopen jaar, mede vanwege de coronacrisis, is er een sterke
behoefte ontstaan aan naschools
onderwijs. Leerlingen kunnen elke
dag na school bijles krijgen, huis-

						

Over betrokken en benieuwd
kerk-zijn – LWF program ‘conviviality’

werk maken en examenvoorbereiding volgen. Daar willen wij graag
ons steentje aan bijdragen.
Met de adventsactie van 2020 geven we 200 leerlingen tussen de
12-18 jaar in Beirut de kans om naschoolse scholing te krijgen. Wij willen dit project van Youth for Christ
in het Manara Youth Centre graag
ondersteunen op een hele concrete manier. Elk jaar zijn er 200
goedgevulde schooltassen nodig
die 40,- per stuk kosten. Daarnaast
willen wij met onze actie de buitenschoolse activiteiten ondersteunen.
De kosten hiervan zijn 17,- per leerling per jaar.
U kunt bijdragen aan de Adventsactie 2020 door uw gift over
te maken naar IBAN NL80-INGB-0004-6200-48 onder vermelding van “Adventsactie 2020”. Wij
zijn een ANBI instelling.

De afdeling Europa van de LWF
organiseerde in de afgelopen jaren workshops over ‘conviviality’.
Dit woord komt van het latijnse
‘convivere’ en betekent ‘samenleven’. Het werken aan inclusieve gemeenschappen, waar mensen met
uiteenlopende overtuigingen, geaardheden, afkomst, opleidings- en
inkomensniveaus welkom zijn en
meedoen, staat centraal. De focus
ligt op relaties. De LWF wil de Europese lidkerken ondersteunen om in
de eigen samenlevingen diaconaal
kerk te zijn. Om antwoord te geven
op urgente thema’s als vluchtelingen
en migranten, armoede, diversiteit
en polarisatie in samenleving. Hoe
kan de kerk daar midden in gaan
staan en zich niet afsluiten? Meer
nog: zich erin ontwikkelen. Hoe kan
de kerk ruimte scheppen voor ontmoeting en bruggen bouwen? Met
betrokkenheid, benieuwdheid en
open handen.
Planning was om na het bezoek
aan Nederland in 2019 de afsluitende workshop in IJsland te organiseren, maar dat kon natuurlijk niet
vanwege corona. In plaats daarvan
hielden we met 21 afgevaardigden
uit o.a. Frankrijk, Roemenië, de
Baltische staten, Engeland, Italië,
Tsjechië, de Scandinavische landen
en Nederland een dag-meeting via
internet. Bijzonder om in deze tijd
van sociale distancing op ‘afstand’
samen te zoeken hoe we als mensen elkaar juist kunnen naderen in
plaats aan de overzijde voorbij te
gaan (Luc. 10).
We bespraken de teksten van brochures met 16 praktijkverhalen over
conviviality vanuit de verschillende
deelnemende kerken. Vanuit luthers
Amsterdam leverden we bijdragen over o.a. de Augustanahof, De
Nieuwe Stad op Maandag en het
project omgaan met slavernijverleden. Deze worden in 2021 gepresenteerd.
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MENSEN NODIG
Ook spraken we over het vervolg.
Hoe betrekken we meer jongeren
bij dit proces? Bv. via internationale
stagemogelijkheden voor jongeren
in diaconie-projecten. Gebruik van
social media. De LWF als platform
om praktisch te leren van elkaars
ervaringen etc.
Tijdens de laatste middagsessie
zagen we op ons scherm plotseling de afgevaardigde uit IJsland,
Magnea Sverrisdóttir, 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. Temidden van
de schrik en zorg was het ook een
moment van verbondenheid. Er
werd gebeden voor hen en ook in
de dagen er na was er contact en
werden groeten overgebracht.
Haast een letterlijke illustratie hoe
bij conflictlijnen en waar we in ons
leven grenzen overgaan ‘conviviality’ kan ontstaan.
Renovatie gemeenschapszaal
Maarten Luther Kerk in Paramaribo begonnen
We ontvingen goed nieuws van
onze lutherse zusterkerk uit Suriname. De renovatie van het dak
van de Leo King gemeenschapszaal van de Maarten Luther Kerk
in Paramaribo is gestart. In 2017
zamelden we tijdens de Diaconale
Adventsactie in Luthers Amsterdam plm. € 10.000 voor een nieuwe (gaar)keuken in deze gemeenschapsruimte. Toen bleek echter
dat ook de electrische installaties
en het dak vernieuwd moesten worden. Dat moest uiteraard eerst. De
voorbereidingen moesten natuurlijk zorgvuldig en liepen ook nog
vertraging op vanwege de slechte
economische situatie in Suriname
en wisseling van aannemer. Maar
nu is het zover: het herstel van het
dak is begonnen.
Naast een eigen bijdrage van de
kerk in Paramaribo wordt het project gesteund door het Luthers
Zendingsgenootschap, het Luthers
Diakonessenhuis Fonds en de Lu-

therse Diaconie Amsterdam (naast
de opbrengst van bovengenoemde actie). Het plan was om de nog
ontbrekende € 25.000 te werven
via een landelijke lutherse actie
rond de LWF-zondag in juni jl. Dat
ging helaas niet door ivm corona.
Er wordt nog gebroed op een aanvullende actie.
We maakten nu de 1e termijn voor
het dak over.
Van Linda Profijt, voorzitter van
de kerkenraad, ontvingen we een
dankbericht:
‘Wij zijn zeer erkentelijk en aanvaarden jullie ondersteuning met
veel dankbaarheid. In deze Covid-19 tijd bidden wij jullie vooral
toe God’s vrede en Zijn liefdevolle
beschermende nabijheid’
Behoefte aan contact?
In deze tijd is het lastig om met
mensen bij elkaar te komen. Ook
met Kerst wordt er daarom minder
in groot verband georganiseerd.
Mocht u alleen zijn met Kerst en
het wel fijn vinden om iemand te
ontmoeten, laat het vooral weten.
We gaan dan kijken wat we voor
u kunnen regelen. U kunt contact
opnemen met uw diaken of met
diaconaal werker Ilse van Prooijen
telefoonnummer.: 0625253754.

Hop de straat op!
Vanuit verschillende welzijnsorganisaties in de rivierenbuurt,
waaronder de Lutherse Diaconie,
blijven we graag in contact met de
mensen op straat. Ontmoetingen
binnen zijn lastig, vanwege corona, maar een praatje buiten op
straat mag altijd. Daarom zijn we
met de praatstok, van 1,5 meter,
de Maasstraat in gegaan en hebben op afstand gezellig met buurtbewoners gepraat. Wellicht kom je
ons nog eens tegen in de Rivierenbuurt!
De Nieuwe Stad voor de buurt
Kerkgebouw De Nieuwe Stad is
in van veel nut gebleken voor de
buurt. Het kerkgebouw werd door
een samenwerking met Human
Aid een plek waar ongedocumenteerde mensen voedselpakketten konden halen. Ook werden
er in samenwerking met Stichting
Treasures in de keuken – en bij
diverse vrijwilligers thuis – wekelijks tientallen maaltijden gekookt
voor oudere en zieke buurtbewoners. Deze maaltijden worden
elke maandag en vrijdag aan huis
bezorgd. De Nieuwe Stad is ook
een thuis geworden voor een aantal mensen die geen thuis heeft.
Een plek waar je even tot rust kunt
komen, een kopje thee kunt drinken en je welkom kunt voelen. En
elke maandag kwam er een kleine
groep kinderen voor de naschoolse opvang in ons gebouw.

In the spotlights
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door Piet Windhorst

In the Spotlights: John Tower
kreeg binnen enkele dagen een
baan bij de Honigfabriek in Zaandam. Hij was slechts kort uitzendkracht, want hij kon al snel solliciteren. Er volgde een omscholing
tot proces operator. Het was een
prettig bedrijf om te werken. Hij
bleef er tot zijn pensioen.

Dit keer zetten we een gemeentelid
in de spotlights die met zijn inzet
en trouw al jaren een steunpilaar is
voor de lutherse gemeente in
Zuidoost. Het gaat om John
Tower. Hij was twaalf jaar ouderling
en nu is hij weer als ouderling toegetreden tot de brandpuntcommissie van Amsterdam Zuidoost.
Suriname
Hij werd geboren op 21 oktober
1944 in Paramaribo. Het gezin
waarvan hij deel uit maakte bestond uit negen kinderen. Het was
een hecht gezin.
Zijn vader behoorde bij de Evangelische Broederschap en zijn moeder
was rooms katholiek. Alle kinderen
zijn rooms katholiek gedoopt. John
was enige tijd misdienaar en ook lid
van het jongenskoor. Ook zijn lagere school, een school met fraters
was katholiek. Een leuke tijd had hij
bij de eveneens katholieke padvinderij. Na de mulo ging hij direct aan
het werk. Eerst als verkoper bij een
handelsbedrijf, later als sales manager bij een fabriek die plastic verpakkingsmaterialen vervaardigde.
In het hele land probeerde hij deze
producten aan de man te brengen,
ook in het buurland Frans-Guyana.
Muriël, zijn vrouw, leerde hij kennen bij de buren, ze bezocht daar
haar tante. John kwam daar veel
over de vloer. Hij leerde haar wat
beter kennen tijdens huisfeestjes
en danspartijtjes. Zij was luthers en
John ging met haar mee. Op mijn
vraag of hij kon wennen in de lutherse kerk antwoordde hij: “Het is
toch dezelfde God.”
Na tien jaar verkering trouwden
ze in de lutherse kerk. Muriël was
onderwijzeres. Met hun twee kinderen hadden ze een prettig en
goed leven in Suriname.
Slechte tijden
Na de zelfstandig wording van Suriname verslechterde de situatie. Het
land was eigenlijk nog niet rijp om
zelfstandig te worden. Na de coup
in 1980 hoopte de bevolking op
verbetering, maar die kwam niet. In
1982 werd de bevolking opgeschrikt

door de decembermoorden, een
angstige tijd met zo’n tien dagen
de staat van beleg. In 1986 brak
de binnenlandse oorlog uit. Een
oorlog tussen het nationale leger
van Bouterse en het Junglecommando van Ronnie Brunswijk.
Alles ging bergafwaarts. Op de
scholen was geen lesmateriaal. In
1989 ging Muriël met de kinderen
naar Nederland. Om toegelaten te
worden in Nederland moest een visum worden aangevraagd.
Bovendien
moest
iemand
gevonden worden die borg kon
staan. Dat was geen probleem.
Haar zus Klea stond borg en
zorgde voor de eerste huisvesting.
Toen Muriël aan het werk kon als
lerares vond ze ook een eigen
woning. Nederland was niet onbekend voor hen, want al veel familieleden waren hen voorgegaan.
Zo waren de ouders van John al in
de jaren zeventig naar Nederland
verhuisd. Om zijn familie in Nederland te ontmoeten ging John met
zijn gezin regelmatig op vakantie
naar Nederland. John had een
goede baan, daarom bleef hij nog
enkele jaren in Suriname.
Naar Nederland
In 1992 voegde John zich bij zijn
gezin in Nederland. Zijn gezinsleden waren al helemaal geïntegreerd: werk voor zijn vrouw,
een woning en de kinderen op de
middelbare school. John had ook
al gauw zijn draai gevonden. Het
beviel hem in Nederland, zelfs het
klimaat vond hij geen probleem. Hij
ging naar een uitzendbureau en
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De lutherse kerk
John is gelovig opgevoed. Hij
voelt zich betrokken bij de kerk.
Behalve wat betreft geloofszaken
is de kerk voor hem ook
belangrijk als gemeenschap. In
de kerk ontstaan kontakten. Zijn
vrouw had de weg naar de lutherse kerk al snel gevonden en
toen John in Nederland kwam
ging hij met haar mee. Hij kwam
terecht in een warme gemeenschap waar hij zich al snel thuis
voelde. Hij werd benaderd om
zitting te nemen in de brandpuntraad. Aanvankelijk zag hij
een probleem, want hij was nog
altijd katholiek. Dit bleek voor de
lutheranen geen bezwaar. Hij
werd ouderling en bleef dat de
maximale termijn van twaalf jaar.
Naast de taak van ouderling werd
hij ook belast met verschillende
taken aangaande de kerk: het organiseren van gemeentemaaltijden, de jaarlijkse picknick en het
uitstapje van Brasa. Ook kosterdiensten behoorden tot zijn taak.
Na twaalf jaar trad hij terug.
Redder in de nood
Toen luthers Zuidoost een
moeilijke tijd doormaakte met
conflicten in de gemeente trad
de brandpuntraad op één lid na
af. De predikant deed toen een
beroep op enkele ouderen om
een oplossing te vinden. Ook
John werd gevraagd om in de
brandpuntcommissie plaats te
nemen. Gelukkig werd alles weer
in goede banen geleid. John werd
weer ouderling. Tevens vervult
hij kosterdiensten en treedt op
als lector en dat allemaal op zijn
zesenzeventigste jaar.
Dat John nog zo vitaal is onder

Adressen

ADRESSEN
‘Amsterdam Stad’

Oude Lutherse Kerk op het
Spui,
Singel 411, 1012 WX Amsterdam
Koster: Haro Jansen.
Vragen beheer via Kerkelijk
Service Bureau Telefoon:
020-6231572
Voorgangers:
Marieke Brouwer
Telefoon: 020-642 23 73,
mariekebrouwer
@luthersamsterdam.nl
Andreas Wöhle
Telefoon: 06- 201 95 027,
a.woehle@
luthersamsterdam.nl

Koster:
Klaas Koelewijn
Telefoon: 023-531 04 57,
kosterij@
luthersekerkhaarlem.nl
Voorganger:
Sietse van Kammen
Telefoon: 023- 5351001,
email: s.vankammen@
planet.nl
Ouderenpastor:
vacant

Organist:
Klaas Koelewijn
Telefoon: 06- 12933466,
klaaskoelewijn@hotmail.
com
Secretariaat:
André van der Stoel
secretariaat@
telefoon: 06-155 98 246,
luthersekerkhaarlem.nl
andrevanderstoel
.
@luthersamsterdam.nl Postadres: Witte Herenstraat 22
2011 NV Haarlem
Organist:
Nieuwsbrief:secretariaat@lutherChristiaan de Vries
sekerkhaarlem.nl
Telefoon: 06- 21848372,
christiaandevries@
hotmail.com
‘Amsterdam Zuidoost’
Contact en nieuwsbrieven
Kerkgebouw De Nieuwe Stad,
Guido Leerdam,
Luthuliplein 11, 1103 TR Am06-201 77 499,
sterdam
guidoleerdam@gmail.com
Telefoon: 020-690 14 58

‘Haarlem’

Kerkgebouw Lutherse Kerk
Witte Heerenstraat 22, 2011
NV Haarlem
info@
luthersekerkhaarlem.nl

andere te danken aan de hobby
van John en Muriël.
Wandelen is hun grote liefhebberij. In 2003 hebben ze een
wandelclubje opgericht waarmee
ze driemaal per week gaan wandelen. Ook doen ze mee met diverse tochten zoals de jaarlijkse
Dam tot Dam wandeltocht. Amsterdam Zuidoost is blij met John
Tower. Hopelijk kan de gemeente
nog samen met hem een aantal
jaren genieten.

Voorganger:
Willemijn Jonkers
telefoon: 06 41348230
dswillemijnjonkers@
inritual.nl
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‘Kerkelijk Service Bureau’
Handboogstraat 4-6, 1012 XM
Telefoon: 020- 623 15 72
bank:
NL45ABNA0543629945
t.n.v. College van Kerkrentmeesters der Ev-Luth Gemeente Amsterdam
bank NL31RABO0306322587
t.n.v. Evangelisch-Lutherse
gemeente A’dam
E-mail adressen:
algemenezaken@luthersamsterdam.nl
Wim van Houten, hoofd KSB
financielezaken@luthersamsterdam.nl
Robbert Abel, financiële administratie
diaconie: Maasstraat 148,
1079 BK
Telefoon: 020-404 47 08
info@diaconie.com
www.diaconie.com
Algemeen secretaris:
Hanne Wilzing
secretaresse: Henny Brouwer
Diaconaal werkers:
Ilse van Prooyen, Elianne
Schultz en Arjan Zwagerman
info@diaconie.com
bank: NL80INGB0004620048
bank: NL52 GILL 0223 7487 30.
Contacten diaconaat
Bianca Gallant,
bmgallant@hotmail.com
Casper van Boltaringen
vanboltaringen@gmail.com
Early Makatita,
emiliamakatita@gmail.com
Meta van Schaik,
metavanschaik@gmail.com
Hanneke Veenhof,
hannekeveenhof233@gmail.
com
Vertrouwenspersonen:
hanniekraan@krakoconsult.
com
06-38909170
kees.kerk@gmail.com
06 1015 8626
Redactie: Alice Nederkoorn,
Piet Windhorst, Sietse van
Kammen, Elsa Aarsen,
Wim van Houten

Rooster Vieringen
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Oude Lutherse Kerk

Aanvang
		
		

10.30 uur
Online via Youtube
channel/UChSIxWpsA73QtmQ8e9yFBFQ/featured

				
29 november		
1e Advent		
		
6 december 		
2e Advent

Mw ds. M. Brouwer
H. Avondmaal

De Nieuwe Stad

10.30 uur
online via kerkomroep

Haarlem

10.30 uur

Inloggegevens:
via lutherszuidoost.nl
Mw drs B. Heckel

Ds. A. Wöhle
Drs G. Leerdam
				

Ds.S. van Kammen
Ds.S. van Kammen
H. Avondmaal

17.00 uur Raad van Kerken			
Oecumenische “Nicolaasvesper”
13 december		
Ds. H. Donga
3e Advent				

Ds. N. Vlaming
m.m.v. Cantorij

Mw drs B. Heckel

20 december		
4e Advent

Ds. J. Lotterman

Ds. S. van Kammen

Mw drs E. Aarsen

24 december		
Kerstavond 		
		

21.30 uur
Mw ds. M. Brouwer
m.m.v. Kwintet van Kwintessens

		
		

Maarten LutherKerk 17.00 uur
Kerstvierng Ds A. van der Stoel
Luther Museum 19.00 uur
Kerstavondviering Ds A. Wöhle

		
25 december		
1e Kerstdag		

Ds. A.Wöhle
H.Avondmaal
		

27 december		
Mw dr. C. Pumplun
			
31 december				
				

19.00 uur gezamenlijk met PGZO
Mw.ds W. Jonkers

Ds. S. van Kammen

Mw ds. W. Jonker
H. Avondmaal
m.m.v. Cantorij

Ds. S. van Kammen

Drs G. Leerdam

Ds. S. van Kammen

Oudejaarsviering 17.00 uur
Mw drs. E. Aarsen

3 januari		
Epifanie		

Ds. A. Wöhle
Nieuwjaarsreceptie		

Mw ds. W. Jonkers

Ds. S. van Kammen
H. Avondmaal

10 januari		
1e zondag na Epifanie

Ds. A. van der Stoel

gastvoorganger

Drs G. Scholten

17 januari		
Ds. A. Wöhle
Gezamenlijke dienst Wi Egi Kerki
11.00 uur RK BAVO
2e zondag na Epifanie		
Mw ds. B. Heubeck
gezamenlijke voorgangers
						
24 januari
Mw ds M. Brouwer
Mw ds. W. Jonkers
Ds.S. van Kammen
3e zondag na Epifanie
H. Avondmaal			
Vier de Zondag
		
31 januari		
Ds. S. van Kammen
Ds. N. Vlaming
Mw ds. W. Jonkers
Septuegesima
7 februari		
Ds. A. Wöhle
Sexagesima
		
			
		
14 februari 		
Mw ds. M. Brouwer
Quinquagesima

Mw ds. W. Jonkers
m.m.v. Cantorij

17 februari		
Aswoensdag		

Gezamenlijke viering
Mw ds. W. Jonkers

17.30 uur Oec. Aswoensdagviering
Krijtbergkerk: Ds. A. Wöhle e.a.

Drs G. Leerdam

21 februari		
Ds. A. van der Stoel
Ds. N. Vlaming
Invocabit		
H. Avondmaal
H. Avondmaal
				
28 februari		
Ds. H. Donga
Ds. J. Wiegers
Reminiscere						

10.00 uur Zendingszondag
in Nieuwe Kerk
Mw drs. B. Heckel

Ds.S. van Kammen
Ds.S. van Kammen
Vier de Zondag

door Sabine Hiebsch
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‘een bijzondere postzegel’

Theologische Universiteit Kampen,

tal protestbrieven verdedigde Von
Grumbach Seefhofer en gaf daarbij
blijk van een gedegen theologische
argumentatie.
Katharina Schütz-Zell was actief in
Straatsburg, een belangrijk knooppunt voor de verschillende stromingen van de reformatie, waar haar
man Matthäus Zell predikant was
aan het Straatsburger Munster.
Schütz-Zell zag zich, anders dan de
meeste vrouwen van reformatoren,
als gelijkwaardige medewerkster en
medereformator naast haar man, in
dienst van de kerk.

Een bijzondere postzegel
Op 1 oktober werd in Duitsland een prachtig vormgegeven
postzegel op de markt gebracht
met als thema ‘Vrouwen in de
Reformatie’. In de aankondiging
schreef Nikolaus Schneider, tot
november 2014 voorzitter van
de raad van de Evangelische
Kirche Deutschland (EKD), dat
met deze postzegel de belangrijke bijdragen van vrouwen aan
de reformatie worden gememoreerd.
Het ontwerp van de postzegel
laat niet één specifieke vrouw
zien, maar het silhouet van
een vrouwelijk gezicht in drie
kleurencombinaties, als symbool
voor de veelkleurige rol die vrouwen speelden in de verspreiding
en ontwikkeling van het reformatorische gedachtegoed.
Schneider noemt in zijn toelichting vier vrouwen als voorbeeld.
Twee vrouwen die theologisch
actief waren: Argula von Grumbach
(1492-1554/1563)
en
Katharina Schütz-Zell (ca. 14971562).
Argula von Grumbach volgde de
ontwikkeling van Luthers theologie nauwgezet en correspondeerde met hem en anderen in
zijn kring. Zij mengde zich in de
strijd voor de reformatie, toen in
haar woonplaats Ingolstadt de
Wittenberger magister Arsacius
Seehofer (1503-1545) van ketterij werd beschuldigd omdat hij
luthers gepreekt had. In een aan-

Zij publiceerde een aantal geschriften over reformatorische thema’s,
zoals een verdediging van haar huwelijk en het priesterhuwelijk in het
algemeen (1524), liedboeken met
catechetische inleidingen (1534) en
een uitleg van verschillende psalmen en het Onze Vader (1558).
[Voor meer informatie over beide
vrouwen, zie mijn hoofdstuk over
‘De lutherse Reformatie’ in het boek
De Reformatie. Breuk in de Europese Geschiedenis en Cultuur, 2017.]
Als voorbeelden van vrouwen, die
politiek actief waren voor de reformatie noemt Nikolaus Schneider
Elisabeth von Rochlitz (1502-1557)
en Elisabeth von Calenberg-Göttingen (1510-1558).
Elisabeth von Rochlitz was een hessische prinses, zuster van Philipp
van Hessen, een van de eerste vorsten die Luther ondersteunden en
de reformatie in het zadel hielpen.
Door haar huwelijk werd zij een erfprinses van het hertogdom Saksen,
dat in tegenstelling tot het keurvor-
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stendom Saksen niet achter Luther stond. Von Rochlitz had een
instrumentele rol in de invoering
van de lutherse reformatie in het
hertogdom, tegen de wil van haar
schoonvader, hertog Georg. In
1538 werd Elisabeth von Rochlitz lid van het Schmalkaldisch
Verbond, het politiek-militaire verbond dat de lutherse reformatie
wilde beschermen.
Elisabeth von Calenberg-Göttingen heeft een interessante link
met de geschiedenis van het
Nederlandse lutheranisme. Zij
stond bekend als de ‘Reformationsfürstin’, die samen met de
hervormer Anton Corvinius de
lutherse reformatie in het Duitse
Brunswijk invoerde. Zij was de
moeder van Erik van Brunswijk
(1528-1584), die als betaling voor
zijn militaire diensten voor de
Spaanse koning Filips II in 1558
van hem de hoge heerlijkheid
van Stad en Land van Woerden
(incl. Bodegraven) had gekregen. Alhoewel Erik zelf naar het
katholicisme was overgestapt,
respecteerde hij het geloof van
zijn moeder en bracht lutherse
Duitse soldaten en officieren mee
naar Woerden. Zij kregen daar
van hem de ruimte voor lutherse
diensten. Zo kon Woerden,
samen met Antwerpen de oudste lutherse gemeente in de Lage
Landen worden.
Deze bijzondere postzegel illustreert wat ik ook altijd aan mijn
studenten in Kampen uitleg: Al in
Luthers tijd waren er vrouwen die,
ondanks het feit dat Luther zelf
geen vrouwen als predikanten
of theologen thematiseerde, wel
naar de kern van zijn theologie
keken en zich van daaruit geïnspireerd voelden hun grenzen
te verleggen en nieuwe rollen te
zoeken.
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