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AANKONDIGING
Uitgave verschijnt dit najaar bij SLUB/KokBoekencentrum
Van de boom leren – Politiek en Mystiek bij Dorothee Sölle.
Een zeer persoonlijk geschreven boek over de lutherse theologe
Dorothee Sölle, over haar leven, haar “praktische mystiek” en haar poëzie.
“Een theologie die belangrijke perspectieven biedt in de uitdagingen van
deze post-postmoderne tijd”. ds Wöhle heeft Sölle als studentenassistent
meegemaakt in de jaren 80, en werd in deze tijd sterk door de ontmoetingen
met Sölle en door haar theologie gevormd. Zo “van dichtbij” heeft U deze
fascinerende theologe nooit eerder kunnen leren kennen...
Meer en dieper doordenken over Sölle? Van 7-11 februari 2022 vindt er
onder leiding van ds Wöhle een kloosterweekend plaats over haar en
haar theologie: http://www.openklooster.nl/pagina/programma.html
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Eens komt de grote zomer
door Andreas Wöhle

meer bij de Paasliturgie behoort.
De jongste dag komt langs evenals
het einde van verdriet en lijden, het
avondmaal en de muziek. Ja die
muziek! Die pakt dan weer de lichte
stroom van het lied op en doet engelen zingen en dansen.
“Dan breekt muziek van snaren aan
alle kanten uit, een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen met heiligen
tesaam de troon van God en zingen
de glorie van het lam.”

Ook dit jaar zal, als na de lange
winter de zon straks weer wat betrouwbaarder tevoorschijn durft te
komen, gezang 747 vermoedelijk
in erediensten als overbekende
binnenkomer of als slotlied klinken.
“Eens komt de grote zomer waarin
zich’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen met
groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn
creatuur.”
De stralende beelden, de vrolijke
klanken, ze nodigen uit om door te
dromen over warmte, ontspanning,
levensvreugde,
vakantiegevoel
enz. En zeker bij de weg door en
vanuit corona richting zomer zullen
die ons goed doen.
Al dat is terecht, en het kan goed
voelen als we dit lied zo zingen.
Maar tegelijk is het wel zo dat wij
op deze wijze wellicht wat zeer
lichtvoetig voorbijgaan aan wat de
tekst van het lied eigenlijk vertelt.
Want die heeft een geheel andere
zomer voor ogen, dan die van onze
schoolvakanties.
Johann Walter, cantor te Torgau
en persoonlijke vriend van Luther,
beschrijft in dit lied immers het uitzicht op de eeuwigheid, een thema
dat wij normaliter rondom eeuwigheidzondag, in het late najaar dus,
gedenken en vieren. En er klinken
beelden door uit het boek openbaring over het hemelse Jeruzalem.
En soms horen wij ook stukken uit
het klassieke ‘Te Deum’ dat weer

Zo had het Giovanni di Paolo uitgebeeld, ergens tussen 1430 en
1435, op een schilderij dat vandaag
in het museé Condé in Chantilly
hangt.
Maar hoe komt het dan dat men,
tegen grote delen van de tekst in,
vooral dat zomerse gevoel zo sterk
ervaart in dit lied uit 1552? Mijn vermoeden is, dat dit komt door de
melodie komt die het lied draagt. Een
bekend en geliefd lente- en zomerlied van Georg Rhau op een melodie
van Bartholomäus Ringwaldt was
het, dat Johann Walter inspireerde
tot zijn geloofslied. En wij horen dit
er nog steeds doorheen klinken, nog
na bijna 500 jaar!

“Mijn hart wordt diep verblijdt
door vrolijk’ zomertijd,
tot in mijn bloed vernieuwd
de mei brengt diep genot.
De leeuwerik strekt zijn wieken
zoet klinkt haar stem in’t dal,
de vogels lieflijk zingen
het meest de nachtegaal.”
Dat oorspronkelijke lied blijf je voelen door Walters Bijbels gekleurde
tekst heen! Want Walter bedient
zich bewust van dat zomergevoel
om daarin het veranderde geloofsgevoel van de reformatorische ‘vrijheid van een christenmens’ te verwoorden, ook en juist waar het gaat
om de anders donker geladen jongste dag, het gericht en Gods oordeel
te bezingen.
Walter heeft er zelf in zijn tijd nog
een poging gedaan om er een andere melodie bij te verzinnen, maar
mensen bleven het lied zingen op de

oude wijze van het zomerse lied.
En ook Luther, zo weet Walter te
berichten, wist bij het zingen van
het lied op de oorspronkelijke
melodie (waarop Walter wel 34
strofen had geschreven!) van
geen ophouden!
Benieuwd naar dat middeleeuwse zomerlied? Verlangen naar
de zomerse speelsheid waarin
het geloof opademt en zich
ontvouwt? Hier de Duitse tekst
voor de taal-puzzelaars. Voor de
warme dagen die zeker komen
(wie er niet uitkomt mag mij een
mail sturen). Een goede zomer
toegewenst!

Herzlich tut mich erfreuen
die fröhlich Sommerzeit,
all mein Geblüt erneuen,
der Mai viel Wollust beut.
Die Lerch tut sich erschwingen
mit ihrem süßen Schall,
lieblich die Vögelein singen,
voraus die Nachtigall.
Der Kuckuck mit seim Schreien
macht fröhlich jedermann.
Des Abends fröhlich reihen
die Meidlein wohlgetan;
spazieren zu den Brunnen
pflegt man in dieser Zeit.
All Welt sucht Freud und Wunne
mit Reisen fern und weit.
Des Morgens in den Taue
die Meidlein waschen gan.
Gar lieblich sie anzuschauen
die schönen Blümlein stan.
daraus sie Kränzlein machen
und schenken ihrem Schatz.
Tun sie freundlich anlachen
und geben ihm ein Schmatz.
Es grünet in den Wälden,
die Bäume blühen frei,
die Röslein auf den Feldern
von Farben mancherlei;
ein Blümlein steht im Garten,
das heißt: Vergiß nicht mein.
Das edle Kraut Wegwarten
macht guten Augenschein.
Darum lob ich den Sommer,
dazu den Maien gut,
der wendt uns allen Kummer
und bringt uns Freud und Mut.
Der Zeit will ich genießen,
dieweil ich Pfennig hab;
und wenn es tut verdrießen,
der fall die Stiegen ab!
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door Guido Leerdam

KERKENRAADSLEDEN FEBRUARI 2021 &
									afscheidswoorden

De Februari vergadering van de Kerkenraad gebeurde online.
Hiernaast alle kerkenraadsleden van links boven naar rechtsonder:
1e rij:André van der Stoel, Wim van Houten (geen kr lid), Co Engberts, Gert Jan de Mooij, Marjon Zeldenrust,
2e rij: Hennie Varenbrink, Errol Toendang, Andreas Wöhle, Anneke
van Grootheest, Guido Leerdam
3e rij: Peter Wagenmaker, Hanne Wilzing (geen kr lid), Casper van
Boltaringen, Willemijn Jonkers, Lilian Jangali,
4e rij:Elsa Aarsen, Joren Reichel, Johan de Boed, Marieke Brouwer,
Reindert van Beem,
4e rij: Sietse van Kammen, Bianca Gallant, Hanneke Veenhof.
(Nog) niet aanwezig op deze screenfoto: mw Hanneke Ritzema, mw
Emilia Makatita, dhr John Tower, mw Trees Buitenman, dhr Wilmar
Hassoldt en de nieuwe leden dhrn Jeroen Stal en Heinz Massop.

Afscheid DB 18 mei 2021
Lieve Sietse, Gert Jan en
Hennie,
Mijn wellicht voor jullie ongewoon
affectieve aanhef wekt mogelijk
verbazing. Ik heb echter tedere
herinneringen aan ons dagelijksbestuurlijk samenzijn van de laatste drie jaar en ik vind dat ook allen die in dit grijs kader over jullie
schouders meelezen, dat mogen
weten.
Het klinkt misschien paradoxaal,
maar hieraan heeft behoorlijk
bijgedragen het feit dat de vergaderingen nooit uitliepen. Ze bleven daardoor compact en puntig,
wat toch, meen ik, een zeldzaamheid wordt in het vergaderwezen. Voor die formule ben ik
jullie dankbaar. Wat ik verder bijzonder heb geapprecieerd is ons
samenspel in de portefeuilleverdeling.
Voor jou, Hennie, stond het
natuurlijk vast dat jij het rapier
moest kruisen met dat van onze
accountant in de slag om de
waarderingsgrondslagen voor de
jaarrekening. Met succes, want
eindelijk kwam er niet alleen
een vaststellende, maar ook een
goedkeurende accountantsverklaring voor onze kerk. We weten
allemaal dat de zorg met het geld
toeneemt, maar het tegendeel is
evenzeer waar, dus jouw waakzaamheid in het college van
KRM blijft gewenst. Maar je kon

ook prikkelende vragen stellen over heel andere dingen.
Het kwantitatieve kapitaal van
de gemeente, goed, goed, alles goed, maar hoe gaan we om
met het borgen van de kwaliteit
van waar we voor staan tegen
de achtergrond van een sterk
veranderende maatschappelijke
omgeving? Iets dat we moeten
meenemen voor de tijd die voor
ons ligt, een opdracht voor het
nieuwe DB.
Gert Jan, denkend aan jou loop ik
in gedachten nog weer een keer
mee met de hard hat tour die je
voor belangstellenden organiseerde in de vernieuwbouw van
De Wittenberg, en het door een
lek in de waterleiding getroffen
Luther Museum. Je onverstoorbaar optimistische uitleg dat het
allemaal goed zou komen wees
de weg naar hoe het inderdaad
zou gaan. Je bemoeienis met
het nieuwe project “hofje in Zuidoost” (en er komen vast nog andere vastgoedprojecten), geeft
mij in dat we je in de komende
tijd nog weleens aan de vergadertafel zullen treffen.
Sietse, man met de sonore stem,
als waarnemend voorzitter kwam
je bij mij binnen door je eerste
opening van een vergadering:
met een gedicht van Lucebert!
Ja, dan kun je bij deze neerlandicus niet meer stuk. Alles wat nu
aan mijn toetsen ontvloeit is geborneerd, dus hou maar op met
lezen. Voor de anderen: je voor-
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zitterstijl zou ik omschrijven met
nuchtere zakelijkheid en speelsheid, maar gelukkig ontsnap je
aan deze vastzettende kwalificaties, en zul je dat blijven doen,
zoals het hoort. Voor het geval
je toch hebt doorgelezen: ik ben
blij met onze buitenbestuurlijke
gesprekken, en die gaan gelukkig door, straks in het nieuwe
LACH.
Natuurlijk waren er de nodige
dossiers die onze gezamenlijke aandacht vroegen. De langdurige aanloop tot de benoeming van een nieuwe predikant
in Zuidoost, de nieuwe plaatselijke regeling, de beleidsplannen
van de brandpunten, de inzet
van vertrouwenspersonen in de
gemeente, de voorbereidende
gesprekken met Luthers Alkmaar
in samenspraak met de synode,
de jaargesprekken met de predikanten. Nu ik dit laatste schrijf
denk ik aan iets nieuws: een intro- maar ook uitro-gesprek met
bestuurders, aan het begin en
aan het eind van hun termijn?
Misschien valt voor het laatste
nog iets af te spreken.
Lieve mannen, deze kopij moet
weg (Wim zit me terecht op de
huid), het schrikbewind van
uur en feit verhindert dat het
vervelend wordt (als het dat al
niet was) – dank voor jullie inzet,
genade en vrede voor jullie en
een lieve groet van Guido.
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LUTHERANA WERELDWIJD
			
‘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-

Prof. dr. Sabine Hiebsch
Bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis
van het (Nederlandse) lutheranisme,

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.
Overgenomen uit nieuwsbrief nr 8,
oktober 2020
Kooiman-Boendermaker-Luther
Stichting
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STROBEL orgel Lutherse Kerk Haarlem
Dertig jaar geleden, heeft onze
kerkenraad in overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg opdracht gegeven om restauratie
van het toen al jaren zwijgende Strobelorgel te onderzoeken.
Als adviseur werd Hans van Nieuwkoop aangetrokken. Er werd een
orgelcommissie samengesteld om
fondsen te werven en acties te
ondernemen om de financiën, die
buiten de kerkenkas dienden te
worden gehouden, rond te krijgen.
Vanaf 1974 waren de orgelklanken
van het uit 1882 afkomstige
Strobelorgel al verstomd.
Om toch de lofzang gaande te kunnen houden was er een hulporgel
aangeschaft. Een Verschueren
orgeltje, dat precies onder de balustrade kon staan. Dit orgel werd al
weer in 1978 verkocht. Dit omdat het
orgel uit de gesloten Vaste Burchtkapel in Haarlem- Noord, een Van
Vulpen- positief, beschikbaar kwam.
Het was groter, krachtiger van
geluid, maar te hoog voor de balustrade. Het kwam daarom vóór in de
kerk te staan. Veel gemeenteleden
vonden het daar detoneren. Maar….
er was begeleiding voor de gemeentezang en daar ging het om.
Dit orgelpositief heeft op die plek
dienst gedaan tot het Strobelorgel in
2001weer in gebruik genomen werd.
De ingrijpende restauratie duurde 10
jaar. In een feestelijke Hoofddienst,
zondagmiddag 1 april 2001, werd
het gerestaureerde Strobelorgel in
gebruik genomen. Voorganger was
dominee Sietse van Kammen. Het
orgel werd ingewijd door onze
toenmalige Japanse organiste
Naoko Shimizu. Registrant was de
stadsorganist Jos van der Kooy.
Naoko had maar kort de tijd gekregen het orgel te verkennen. Als
meditatie speelde zij, heel toepasselijk, ‘Sollt ich meinem Gott nicht
singen?’, van de componist Sigrid
Karg- Elert.
Sietse van Kammen begon zijn
overdenking, met een dichtregel van
de Duitse dichter J.B. König.

‘O, dass ich tausend Zunge hätte
und einen tausendfachen Mund’

In aanwezigheid van de orgelcommissie wordt in 1991 het contract
getekend door orgelbouwer Sicco Steendam en adviseur Hans van Nieuwkoop

‘Al heeft onze Lutherse Gemeente
geen 1000 tongen, er zijn slechts
zo’n 500 leden. Deze gemeente
beschikt wél over een prachtig gerestaureerd orgel, dat 1022 pijpen
bevat!’
Na de dienst vond de overdracht van
het orgel plaats. De voorzitter van
de orgelcommissie, Sipko Plat, overhandigde symbolisch een orgelpijp
aan Sietse van Kammen, voorzitter
van de Kerkenraad.

verschillende sprekers toegelicht.
Om de geschiedenis van de orgels
in onze kerk niet in de vergetelheid
te laten raken, werd er uitgebreid
over geschreven door Klaas Koelewijn in het boek ‘400 jaar Lutherse
Kerk in Haarlem’ , dat in 2015 gepresenteerd werd. Een boeiende geschiedenis over de ontwikkeling van
de kerkzang, de liedboekjes waaruit
gezongen werd en de bouw van de
verschillende orgels.

Orgelbouwer Sicco Steendam en
adviseur Hans van Nieuwkoop, de
schilder en de aannemer keken allemaal tevreden omhoog naar het
instrument waar ze met zoveel liefde
aan gewerkt hadden.
De officiële ingebruikname van het
orgel vond plaats op zaterdag 30 juni
2001.
In een stampvolle kerk, in aanwezigheid van wethouder van Cultuur Jan
Haverkort, een vertegenwoordiger
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, genodigden, sponsoren,
subsidiegevers en verder iedereen
die bij de restauratie betrokken was
geweest, vond de overdracht plaats.
Het hele restauratieproces werd door

Vanaf 1615, het jaar dat de Lutherse
Gemeente het kerkgebouw in gebruik
nam, was Julius Strobel de derde
orgelbouwer in onze kerk geweest.
Het eerste orgel werd in 1682 gebouwd door Barent van Loon en deed
dienst totdat in 1780 een Bätz- orgel
ingewijd werd. De gemeente bleef
groeien en toenemen in aantal. Er
bleek behoefte aan een welluidender
klinkend orgel. De voorzangers, die
vanaf 1652 tot eind 1800 de gemeente voorgingen bij de kerkzang
waren niet meer nodig nu de gemeenteleden liedboekjes gebruikten. Eind 1800 werd tot grote vreugde
van de gemeente de uit Thüringen
afkomstige orgelbouwer Julius Strobel aangetrokken om een nieuw orgel
te bouwen. Dat orgel werd in 1882 ingewijd. Het is het orgel dat er nu nog
staat. We zijn dankbaar dit prachtige
orgel in onze kerk te hebben, uniek
in Nederland. Bovendien zijn we blij
een bevlogen organist te hebben,
Klaas Koelewijn, die met veel liefde
voor zijn vak en gevoel voor dit orgel,
de gemeentezang begeleidt en de
lofzang gaande houdt!
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WERK in uitvoering Haarlem
Na het nodige oponthoud vanwege
werkzaamheden van Liander waardoor de straten rond de kerk open
lagen en er geen vrachtwagen langs
zou kunnen, de grootte van de
bouwketen toch net te fors bleken
waardoor de bocht naar het voorplein niet genomen kon worden
zonder boompjes te ruineren, het
afvoeren van overtollig meuibilair
via Rataplan, het aanvoeren van 6
pipowagens inclusief een toiletwagen, is in de week van 3 mei toch
echt begonnen met de werkzaamheden die moeten leiden tot een
volwaardig multifunctioneel Luthers Activiteiten Centrum Haarlem.
Voorlopig LACH genoemd, maar dat
later dit jaar een nieuwe eigen naam
zal krijgen met uw medewerking. In
de wekelijkse bouwvergaderingen
loopt de lijst met actiepunten op
en wordt gekeken hoe diverse niet
voorziene uitdagingen naar tevredenheid opgelost kunnen worden.
Zo blijkt er met zware metalen vervuilde grond op de hoek van het Luthers Hofje eerst te moeten worden
afgegraven en aangeheeld voordat
er met een overkapping van LACH
naar kerkgebouw kan worden begonnen. De CV ketel moet tijdelijk
worden omgeleid zodat de kerk ook
in de zomer verwarmd kan worden.
Een schutting moet worden aangebracht zodat er veilig gewerkt kan
worden en er geen onverwachte bezoekers vanuit het Hofje het bouwterrein op kunnen lopen.
De planningschema’s vonden een
plek op de muur waarop alle bijzonderheden in tijd tot eind november
konden worden genoteerd en ge-

plakt. Door uitloop van de werkzaamheden in de straat moest ook dat alles opschuiven. De steigerbouwers
begonnen op 6 mei, voorbereidingen
voor de vervanging van de keuken in
de kosterswoning vonden plaats, het
plaatsje voor de kosterswoning moest
leeggeruimd zodat er ruimte ontstaat
voor de extra toiletten en nieuwe ingang van het LACH.

Ruimte op de nieuw te creëren zolder
etage moet goed benut worden zonder
dat mensen het hoofd stoten.
Hoe de trap daar uit komt en eventuele
zitbanken aan de zijkanten kunnen
worden getimmerd is afhankelijk van
ramen en hoogtes van de dakspanten,
de ligging van de verwarmingselementen, de verlichting en de leidingen
voor verse lucht af en aanvoer.

De ramen worden niet vervangen,
maar gerestaureerd hetgeen weer
gevolgen heeft voor de mogelijkheden
om extra isolerend glas te monteren.Er
is op zoek gegaan naar de loop van de
riolering omdat daar nergens iets van
op tekeningen lijkt te bestaan. Op het
dak komen cortenstalen platen die na
verloop van tijd een roestige kleur krijgen. Omdat daar druppels van af gaan
vallen in de loop van de tijd kunnen die
voor lelijke plekken zorgen niet alleen
bij de buren, maar ook op onze stoep.
Daar zouden gootjes een oplossing
voor kunnen zijn, maar of dat technisch
haalbaar is wordt onderzocht. Ook de
waterdichtheid van de onder de cortenstalen platen liggende dakbedekking is
nog een vraagstuk. Vragen over een
vuren houten of grenen houten trap
met de daaraan gekoppelde voor- en
nadelen passeren de revue. De fundering moet worden verstevigd en daarvoor worden schroefpalen gebruikt.
Hoe die dan vervolgens aan de muren
worden bevestigd met draagbalken
en hoe die draagbalken dan ook weer
door de muren heen bij de buren een
probleem veroorzaken is ook een spannend onderdeel van het bouwoverleg.

Luthermuseum
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Luther Museum, mooie plannen
www.luthermuseum.nl
Museum gevestigd.
Een ander belangrijk punt van
‘zorg’ was het diaconessenwerk
in onze stad vanaf 1886 zowel
in de wijk als in het Diaconessenziekenhuis aan de Van Eeghenstraat tegen het Vondelpark
aan. Dit laatste ziekenhuis werd
in 1898 in gebruik genomen en
heeft tot 1987 goed en ook veel
geprezen werk, ook aan veel
buitenstaanders gedaan. Het luthers ziekenhuis vormde daarna
met het Julianaziekenhuis en het
Ziekenhuis Amsterdam Noord
het thans nog volop bestaande
Boven IJ-ziekenhuis. Vandaar
komen ook de vier schilderijen
die zuster Bep Vent van alle
kleding die de diaconessen droegen, heeft gemaakt. Over al deze
facetten van ‘zorg’ zal de nieuwe
tentoonstelling in de grote gang
van ons museum gaan. U ben
van harte uitgenodigd deze tentoonstelling te bezoeken.

Eindelijk is ons Luthermuseum
weer geopend en wat mooi dat
dat ook samenvalt met het feit dat
nu ook de Museumkaart volledig
geldig is. Bovendien gaan we een
heel mooi seizoen tegemoet. De
eerste kleine tentoonstelling van
dit seizoen is vanaf 12 mei een
feit en zal over de “ZORG!” gaan.
Wat ‘zorg’ voor ons allen betekent
en hoe belangrijk dat voor ons is,
hebben we in het afgelopen ‘corona-jaar’ wel ondervonden.
Maar eigenlijk is er in de lutherse
gemeente van Amsterdam al eeuwen sprake van zorg voor de eigen
leden, en ook voor anderen. Opname in het eigen weeshuis was
al vanaf 1678 mogelijk, eerst op de
Lauriergracht, daarna in het Oude
Mannen en Vrouwenhuis en vanaf
1885 in het Weeshuis op de Weteringschans. Ouden van dagen

werden opgevangen in hofjes,
zoals het Zwaardvegershofje,
het Konijnenhofje en tot op de
huidige dag in het Lutherhof op
het Staringplein en tegenwoordig ook in de Augustanahof en
het Van Brants Rus Hof en in het
enorme pand van het Oude Mannen en Vrouwenhuis (OMVH)
aan de Nieuwe Keizersgracht,
later Wittenberg genoemd. Bij
de Hersteld Lutherse kerk waren
vergelijkbare voorzieningen.
De Wittenberg was vanaf de
zeventiger jaren van de vorige
eeuw tot een paar jaar geleden
in gebruik als verpleeghuis. Het
was de tijd waarin ook een luthers bejaardenhuis, het Maarten
Lutherhuis in Osdorp werd gebouwd ( ondertussen al weer
afgebroken). Thans is in dit
OMVH=gebouw ook het Luther
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Ds Lieske Keuning ontving bij wijze
van afscheidskado een stuk steen
waar zij in haar dagen van emiritaat
een rustende zwaan van maakte.

door Harry Donga
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PRENT van de Avondmaalsviering in
			 de Oude Lutherse Kerk voor 1700			
wijn in een beker, en een schaal
met ouwels.
Dit is niet het avondmaalszilver
dat we op het Spui en in de Ronde
gebruikten vanaf 1720/24 tot voor
een aantal jaren (gemaakt door
de lutherse zilversmid Christiaan
Warenberg 1667-1747, nu in het
Luther museum).
De rechte bekers van de gravure
zijn mij totaal onbekend. En kennelijk waren het dertig jaar later
ook geen bekers meer, maar
kelken die bij de lutheranen in gebruik waren gekomen ( zie boek:
van Martin van Wijngaarden,
Schitterende getuigen, Eburon
Delft 2016).
Rond het doophuis zijn vijf predikanten te zien. Dat was het aantal
dat sinds 1662 aan de gemeente
verbonden was. Eén van hen
reikt de ouwel uit aan een collega,
de andere predikant staat met de
beker te wachten.
In de kerkruimte zitten de vrouwen
op klapstoelen De mannen staan
aan de zijkanten.
Onderaan het tafereel wijst
Maarten Luther op het evangelie
en laat de zwaan er geen misverstand over bestaan wat de achtergrond van dit plaatje is.
In het boekje worden gedachten
en gebeden over het avondmaal en de liturgie van de inzettingswoorden vermeld.
Onlangs kocht ik op een veiling
een boekje over de lutherse
avondmaalsviering in Nederland
en in het bijzonder in Amsterdam
met als titel:
Aandachtige betrachtingen des
Heyligen Avondmaels.
Op de eerste pagina van dit
boekje staat de bijgaande prent.
Dat was voor mij precies de reden
om dit boekje te kopen. Het is een
unieke gravure van vòòr 1700 en
toont het interieur van de Oude
Lutherse Kerk. De drie etages

van de kerk zijn links en rechts
duidelijk te zien.
Het tweede orgel van de kerk,
het Duyschot/Müller-orgel is het
orgel waarvan de kas nu hangt in
de Nieuwe Kerk van Middelburg.
Het huidige orgel van Frederik
Witte van de firma Bätz werd op
het Spui pas in 1885 in gebruik
genomen.
Onder het orgel is de nog steeds
de in gebruik zijnde kansel met
de vier koperen zuiltjes uit 1640
te zien. Daarvoor de avondmaalstafel met erop brood en wijn. De

Dit boekje is in de Nederlandse
taal uitgebracht door Zacharias
Webber Sr, een lutherse uitgever
en boekhandelaar. De verhandelingen van ds. Johannes Steman
uit Hamburg zijn nogal piëtistisch
van toon. Dit boekje werd vanaf
1675 tot ongeveer 1760 in wel 11
verschillende edities uitgebracht.
Zie hier over: Zacharias Webber
(1644-1696) irenisch lutheraan –
verlicht protestant, Frits Praamsma, Eburon Delft 2013.

Erfenis Interview
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Bij de Tijden| Diaconie

ERFENIS van het Slavernijverleden
In gesprek met Sonny Hof
Op 1 juli vieren wij weer Ketikoti:
de ketenen gebroken. In aanloop
naar deze feestdag ter herdenking
van de afschaffing van de slavernij
spraken Bianca Groen Gallant en
ds. Andreas Wöhle van de werkgroep Heilzame Verwerking van het
Slavernijverleden voor Wit en Zwart
met prof. dr. Sonny Hof (1932),
emerituspredikant in onze kerk. In
dit gesprek deelt Hof zijn perspectief op de heilzame verwerking van
het slavernijverleden in de kerk, en
vertelt hij over zijn persoonlijke relatie tot dit verleden, over de doorwerking ervan in zijn leven.

‘Als ik denk aan mijn persoonlijke
verhaal met betrekking tot het slavernijverleden, dan gaat het mij nu
vooral om bewustwording, een proces dat ik heb doorgemaakt, dat
tegelijkertijd te maken heeft met
bewustmaking. Bepaalde dingen
zijn mij bewust geworden door anderen.’
Aldus begint Hof het gesprek, dat
wij voeren in de Maarten Luther
Kerk. Dit illustreert aan de hand van
verschillende boeken [(zie onder)],
die hij omschrijft als ‘eyeopeners’.
Zo zette het werk Zwarte huid,
blanke maskers van Frantz Fanon
(Frans-Martinikaans filosoof, psychiater en vrijheidsstrijder) hem aan
het denken over emancipatie, vertelt hij, over de doorwerking van het
slavernijverleden in het leven van
diegenen die ‘zoals ik een stuk van
het slavernijverleden in hun lijf en
ziel met zich meedragen.’ ‘Wat Fanon mij heeft aangereikt, is dat bij
mijn wezen waarden behoren die
eigenlijk van buitenaf zijn gekomen’,
vertelt Hof.
Hof groeide op in Suriname, en
kwam later naar Nederland om
theologie te studeren. ‘Ik hoor bij

wat je zou kunnen noemen de Surinaamse samenleving, door mijn
komaf’, vertelt hij. Zijn grootmoeder,
geboren onder het Nederlandse koloniale slavernijregime, speelde een
belangrijke rol in zijn opvoeding. ‘Zij
heeft onbewust bepaalde dingen
aan mij overgedragen, waarvan ik
mij later heb gerealiseerd dat ze direct te maken hebben met het slavernijverleden.’ Als kind gaf zij hem
vooral mee om in de eerste plaats
gehoorzaam en nederig te zijn, naar
het gezegde ‘sakafasi sa de na krosi
fu yu skin’. Zij gedroeg zich nederig
ten opzichte van de blanke en ieder
van wie zij zich de mindere voelde,
vertelt Hof. ‘In die wereld heb ik
mij een mentaliteit eigen gemaakt,
waarden geïnternaliseerd, waarvan
ik mij realiseerde dat dit met het slavernijverleden te maken heeft. Daar
moet je van los zien te komen.’
Toen Hof aan het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw naar
Nederland kwam moest hij eerst
zijn gymnasiumdiploma behalen om
theologie te kunnen studeren. Het
Nederlandse onderwijs voelde voor
hem vertrouwd, omdat in Suriname
het onderwijs volledig op Nederland
georiënteerd was. Na de koloniale
periode was in Suriname alles wat
Nederlands was dominant, vertelt
hij. Dat was overal in de samenleving waar te nemen, maar vooral
in het onderwijs. Tijdens de jaren
waarin hij in Suriname de rechtsschool bezocht werd hem bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat hij Nederlander was op grond van zijn
geboortegrond dan wel zijn ouderlijke afkomst. Hij ontving zodoende
ook een Nederlandse beurs om te
studeren. ‘Ik was groot geworden in
een Nederlandse wereld’, aldus Hof.
In Nederland kon Hof onmiddellijk
doorstromen naar de vierde klas
van het gymnasium. Toch voelde hij
na verloop van tijd steeds meer vervreemding. Overal waar hij kwam
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werd hem gevraagd ‘waar kom je
vandaan?’ Velen wisten aanvankelijk niet eens waar Suriname lag in
de wereld, of verwarden het met Indonesië. ‘Het vervreemdende is, dat
dat je je bij een Nederlandse wereld
voelt horen, maar dat je in Nederland werd aangekeken als een totale
vreemde.’ Dat besef van vervreemding werd later nog eens versterkt
door de komst van vele Surinamers
naar Nederland. Hof vertelt hoe hij
in deze periode steeds meer werd
beschouwd als allochtoon, waarbij de overheid ook in toenemende
mate politiek onderscheid maakte
op basis van afkomst. De kerk en
de universiteit heeft hij steeds ervaren als een beschermde omgeving.
‘Maar daarbuiten, waar ik anoniem
was, lag dat anders.’ Op de vraag
van Bianca Groen Gallant hoe hij
dit heeft ervaren in de samenleving
antwoordt hij: ‘ik heb er altijd
voor gewaakt om een slachtofferrol
aan te nemen. Die rol wilde ik nooit
spelen. Ik heb wel discriminatie
ervaren, maar dat was vooral alledaagse discriminatie. Op straat, in
de winkel, het vliegveld. Niet systematisch.’
Illustratief voor de dagelijkse realiteit waarmee Hof werd geconfronteerd is echter wat hij vertelt over
een ontmoeting met een douanier
op vliegveld Schiphol. Toen deze
zijn paspoort had geverifieerd, verwelkomde hij hem de woorden ‘wel-
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kom thuis meneer.’ ‘Ik wist niet wat ik
hoorde, ik kreeg bijna tranen in mijn
ogen’, zo vertelt Hof. Het besef dat
hij in de Nederlandse samenleving
steeds meer een allochtoon was
geworden, en niet meer de Nederlander was die hij ooit was geweest,
was schokkend voor hem. ‘Mij wordt
wel eens gevraagd of ik mij thuis voel
in de Nederlandse samenleving.
En dan zeg ik: nee. Ik ben overgeplant. In de woorden van Fanon: ik
ben nergens ergens. Niet thuis in de
Nederlandse samenleving, en als ik
naar Suriname ga ben ik daar een
Hollander. Thuiszijn is niet.’ Wat Nederlanderschap betreft is Nederland
nog steeds geen inclusieve samenleving, weet Hof. Dat blijkt al uit de
beleidstermen waarmee de Nederlandse overheid hem in de loop der
jaren heeft aangeduid: ‘allochtoon’,
‘nieuwe Nederlander’, ‘Nederlander
met een migratieachtergrond’. ‘Op
papier ben altijd een Nederlander
geweest, maar daarnaast ook een
tweederangsburger, doordat je te
maken hebt met een samenleving
die je op grond van je afkomst buitensluit. Dat beleid van de Nederlandse
overheid riekt naar apartheid, je zet
mensen apart. Niet bewust, maar het
leidt tot scheiding in de samenleving.’
De maatschappelijke gevolgen hiervan, die tot de normaliteit van de Nederlandse samenleving behoren, zijn
onmiskenbaar. Discriminatie op de
arbeidsmarkt door uitzendbureaus,
op de woningmarkt door makelaars,
et cetera, licht Hof toe.
Dat de maatschappelijke problematiek van racisme, discriminatie en
segregatie lange tijd niet werd onderkend in de Nederlandse samenleving, ook niet in de kerken, weet
Hof uit eigen ervaring. Toen hij al in
de jaren ’70 en ’80 voordrachten in
kerkelijke gemeenten over deze thematiek hield, was de algemene publieke respons: ‘racisme, dat speelt
in Zuid-Afrika, in Amerika, maar niet
in Nederland. Ook al uitte men zich

racistisch.’ Hierdoor waren er ook in
de lutherse kerk mensen van Surinaamse afkomst die zich er niet thuis
voelden. Inmiddels neemt hij echter
een zekere ‘kentering’ in de huidige
samenleving waar, vooral door een
jongere generatie die onderhuids en
systematisch racisme niet langer accepteert. ‘Ik behoor tot een generatie die zich terughoudend opstelde,
die deed alsof zij niets had gehoord
of gezien, terwijl de generatie van
nu het niet meer pikt.’ Op dit punt
verschilt de contemporaine maatschappelijke status quo van eerdere
ontwikkelingen in het verleden. Tegenwoordig wordt het probleem wel
onderkend, meent Hof. Als voorbeeld
noemt hij onder meer de recentelijke
erkenning van systematisch racisme
in de samenleving door de ministerpresident. Hoewel hij geneigd is die
ontwikkeling als hoopvol te beschouwen, blijft hij tegelijkertijd sceptisch.
Erkenning leidt volgens hem namelijk in weinig gevallen ook tot daadwerkelijke consequenties. ‘Het wordt
soms bespreekbaar gemaakt, maar
nauwelijks aangepakt’, aldus Hof.
Met betrekking tot ‘heilzame verwerking van het slavernijverleden’ in de
kerken, betwijfelt Hof dat er in de
huidige lutherse gemeenschap nog
sprake is van een ‘breuk’ die ‘geheeld’ zou moeten worden dan wel
een ‘conflict’ waarna ‘verzoening’
plaats zou moeten vinden, zoals dat
het geval was in de tijd waarin hij beroepbaar was. Hof hecht daarentegen veeleer waarde aan de verwerking van het slavernijverleden door
bewustwording en bewustmaking
van de doorwerking hiervan in het
heden, juist ook in de context van
kerk-zijn. De roeping die voortvloeit
uit communio sanctorum, de gemeenschap van Heiligen, werkt hierin volgens hem bijzonder heilzaam.
‘Dat betekent in de eerste plaats
dat je één gemeenschap bent, dat
je niemand buitensluit, dat je inclu-

sief bent.’ Hieruit volgt een gemeenschappelijk gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen, wit en zwart,
die elkaar vinden in het algemeen
priesterschap der gelovigen. Het gehoorgeven aan die roeping dient volgens hem bovendien niet alleen een
plaats te krijgen in het gezamenlijke
gemeenteleven in de kerkgemeente,
maar moet vooral ook daarbuiten
in de samenleving plaatsvinden. ‘In
hoeverre zijn wij als lutheranen communio, in de kerk, maar daarnaast
ook in ons eigen leven als gemeentelid? Om het anders te formuleren,
wie behoren echt tot jouw netwerk?
Heb je bijvoorbeeld ook vrienden of
kennissen die niet alleen tot wit of
zwart behoren?’ Wat dit betreft is er
in de praktijk nog een wereld te winnen, meent Hof.
‘Je bent geen gemeenschap van
Heiligen door wat je persoonlijk vertegenwoordigt, maar in wat je samen
communiceert en deelt in wat heilig
is. Dat is voor ons lutheranen Woord
en Sacrament. Communio sanctorum heeft niet alleen met jou persoonlijk te maken, maar zowel met
jou, als ook met de gemeenschap en
de samenleving. Je moet luisteren
naar wat in de samenleving speelt,
en dat moet een plaats in de kerk
hebben.’
Hof pleit daarom ook voor een maatschappijkritisch luthers geluid, dat
niet alleen hoorbaar is in de verkondiging van het Woord maar waaraan
ook zichtbaar gevolg wordt gegeven
in het leven van gemeenteleden buiten de kerkmuren in de wereld. En
dat begint met luisteren. Inclusiviteit
komt voort uit bewustwording en
bewustmaking, besluit Hof zijn verhaal, uit het op elkaar betrokken zijn
en gehoor geven aan elkaar. ‘Dat
komt van jezelf, van binnenuit. Niet
omdat je daartoe gedwongen wordt,
maar omdat je wordt geroepen en
antwoordt, terwijl je ook had kunnen
zwijgen.’

Boekbespreking
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door Piet Windhorst

MET of ZONDER???
van Martien Brinkman

Over de betekenis van religie
op privé en publiek terrein
Voor velen is religie een randverschijnsel. Martien Brinkman pleit
voor een prominentere plaats
van religie in het publieke terrein
en in het leven van de individuele
mens.
Dit serieuze boek over religie
kent een wat banaal begin. De
vraag van de patatboer of je wel
of geen mayonaise wilt bij de patat. De jonge Martien hoefde die
vette kledder niet. Anders luidt
zijn antwoord op de vraag of we
als maatschappij of individu met
of zonder geloof door het leven
moeten gaan. Van begin af aan
is het duidelijk dat Brinkman in
dit geval duidelijk kiest voor een
leven met religie. In het eerste
hoofdstuk staat een brede analyse van de plaats van religie in
de samenleving. Religie komt er
bij veel mensen en ook de overheid bekaaid af. In het tweede
hoofdstuk bespreekt hij het werk
van schrijver Oek de Jong en
dichter Rutger Kopland. Beiden
hebben afstand gedaan van hun
geloof, maar Brinkman bespeurt
in hun werk toch een verlangen
naar een andere dimensie die
uitstijgt boven de gewone werkelijkheid.
Auteur Martien Brinkman (1950)
is emeritus hoogleraar theologie.
Als decaan van de Faculteit Religie en Theologie van de VU stond
hij aan de wieg van het Centrum
voor Islamitische Theologie. De
laatste twintig jaar publiceerde
hij op het gebied van religie en
cultuur, o.a. Het drama van de
menselijke vrijheid, Jezus Incognito, Hun God de mijne?
Dichtbij het onuitsprekelijke,
Grote woorden.

In de ondertitel onderscheidt
Brinkman twee terreinen waar
het geloof een rol kan spelen: het
privédomein en het publiek terrein. Het is jammer dat hij beide
terreinen door elkaar bespreekt
en niet in aparte hoofdstukjes.
Een leven zonder religie. Brinkman noemt dat levensbeschouwelijk materialisme. Het betreft
hier een levenshouding waarin
de zichtbare materie een alles
beheersende plaats inneemt.
Er wordt niet gevraagd naar het
waarom en het waartoe van de
dingen. Men berust in de feiten,
het zo-zijn van de dingen. It happens. Religieuze levensvragen
spelen geen rol meer. Brinkman
ziet als gevolg van deze houding
dat mensen zich vooral op hun
eigen leven fixeren. Hij noemt
dat een uitvergroting van het persoonlijke. Dit kan bij een uitvaart
leiden tot toespraken en een
muziekkeuze die al te persoonlijk worden. Brinkman is hier erg
kritisch over. Pastoraal is deze
mening nogal hard.
Volgens de schrijver gaat het bij
religie juist om ontgrenzing van
het individuele bestaan. Elk individu wordt in een groter verband
geplaatst zodat hij deel kan uitmaken van een gemeenschap
met herkenbare teksten, rituelen
en symbolen.
Een indrukwekkend stuk in het
boek handelt over de waaromvraag. Waarom laat God al dat
lijden toe? Is er na Auschwitz
nog geloof in God mogelijk?
Al het kwaad is afkomstig van
God. Waarom grijpt God niet
in? Hij heeft toch alle touwtjes
in handen? Veel mensen zien
God als al te menselijk. Hij is
de allesweter en alleskunner.
Brinkman zit niet op zo’n God te
wachten. De mens draagt nergens de verantwoording voor en
hem wordt ook geen millimeter
speelruimte gelaten. Toch komt
de schrijver uit bij Gods liefde.
Hij voorkomt geen tegenslagen,
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maar draagt wel mee en helpt te
boven te komen.
Religie in de publieke ruimte.
Deze ruimte wordt gedefinieerd
als: alle levensterreinen waarop
het door de overheid gereguleerde leven zich afspeelt. De
overheid houdt deze ruimte neutraal door of alle levensbeschouwelijke stromingen toe te laten
(zoals bij de publieke omroep)
of de ruimte leeg te laten. Als
er een ramp plaatsvindt zijn religieuze vormen van eerbetoon
ongewenst. Zo verordonneerde
de provincie Noord-Holland dat er
na het neerstorten van een Turks
vliegtuig in 2009 geen religieuze
herdenking mocht plaatsvinden.
Er is ook een scheiding tussen
kerk en staat.
De auteur beschrijft een mooi
voorbeeld hiervan. Tussen de
Nieuwe kerk en de het paleis op
de Dam bevindt zich de Mozes en
Aaronstraat. Mozes verwijst
naar de burgerlijke overheid in
het paleis en Aaron naar de geestelijke overheid in de Nieuw kerk.
Bij een troonsbestijging gaat
men eerst naar de kerk voor de
inhuldiging en daarna naar het
volk (het bordes van het paleis).
Beide spelen hun eigen rol. Het
is een symbolische wandeling die
het grensverkeer tussen kerk en
staat duidelijk laat zien.
In deze tijd is er sprake van een
excuuscultuur. Namens het volk
worden door de regering excuses
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VERVOLG Boekbespreking &
					De Nieuwe Stad in Coronatijd
aangeboden voor in het verleden
begane misdaden, zoals de
slavenhandel. Bij de christelijke erfzondeleer is er sprake
van schuldbelijdenis deze wordt
gevolgd door vergeving (absolutie). In de publieke ruimte zonder
religie is er geen instantie die absolutie kan verlenen. Wat er overblijft zijn twee opties: eindeloos
de zonden van het voorgeslacht
na blijven dragen of overgaan
tot de orde van de dag en het
verleden het verleden laten.
Ondanks het feit dat Brinkman
veel voorbeelden noemt van terreinen waarin de rol van de religie verdrongen is, blijft hij toch
optimistisch. Zelfs over de rol
van de kerk, want hij beweert dat
er nog altijd meer mensen naar
de kerk of de moskee gaan dan
naar het voetbal. Hij ziet nog een
duidelijke taak voor de kerk. Hij
formuleert dat in zeven punten:
de kerk als plaats van bezinning
en beleving; de kerk als plaats
waar hoogte- en dieptepunten
van het leven worden gedeeld;
de kerk als plaats voor talige
gemeenschapsuitingen; de kerk
als sociaal verband; de kerk als
katalysator van naastenliefde; de
kerk als plaats van bemoediging;
de kerk als plaats voor godsontmoeting. Welk antwoord heeft
Brinkman nu zelf op de vraag
‘Met of zonder God? Zijn antwoord luidt: Met, graag!

Een impressie......
Een feestelijk en plechtig begin
in de Grote Zaal…

Sobere en aandachtige Paasvieringen in samenwerking met de
PGZO.

Kennismaking met een warme,
originele gemeente….

Constructief overleg met de eigenaarkerken, Stap Verder en de
Beheerscommissie.

De schok van het overlijden en
wegvallen van Tine van Glanen
Wejjgel, een gemankeerd begrafenisritueel vol liefde..…

Waardevolle uitwisseling met
naaste collega’s en we lezen
Bubers boekje, de weg van de
mens, een pareltje.

Zoeken naar gemeentezijn in
deze tijd. Niet vergaderen, geen
groepen maar wel vieren en een
bloeiend diaconaat!

Voor het eerst het Wi Tata (Onze
Vader) in het Sranan Tongo uitgesproken in de viering.
Een echte Lutherse Spiritualiteit
van genade en blijmoedig vertrouwen. Maar zoveel mensen
heb ik nog niet ontmoet….Gemeenteopbouw blijkt nu nauwelijks mogelijk.
Inmiddels krijg ik iets meer vat
op het reilen en zeilen en ik heb
ongelooflijke bewondering en
waardering voor de mensen die
de kerk gaande houden.
Ik ben blij dat ik in jullie midden
ben. Dank.

We missen allemaal de Brasabijeenkomsten en de brasa’s!
Aanraking en nabijheid blijken
belangrijke ingrediënten in de
gemeente van Christus.
Een paar keer een ontroerende
Bigi Jari bij mensen thuis.
Een krachtig cantorijtje met
Kerstmis,helend pianospel van
Matteo Mijderwijk…..

Ds Willemijn Jonkers

Synode
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LUTHERSE SYNODE gekozen op 21 maart
		

Op donderdag 18 februari 2021
werden ruim 1600 stemmen
geteld. Stapels enveloppen, briefopeners, laptops met tabellen, de
één telde en de ander zette de
kruisjes. Gelukkig telde het systeem zelf de kruisjes op. Het was
een hele klus, we waren net op
tijd klaar om voor de avondklok
weer thuis te zijn. Maar het was
goed om, weliswaar op anderhalve meter, fysiek bij elkaar te
zitten en tussendoor te kletsen,
elkaar weer eens ‘geheel’ te zien
en niet alleen als ‘kop en schouders’.
Hier vindt u de uitslag van de
verkiezingen zoals die definitief

is vastgesteld op vrijdag 12 maart
2021 in de vergadering van de synodale commissie. Alle kandidaten
hebben hun benoeming aanvaard.
Ds. Christiane Karrer staat niet tussen de gekozen predikanten. Zij is
na haar kandidaatstelling gestopt
als predikant van de ELG Utrecht
en is dus geen dienstdoend predikant meer in de zin van de kerkorde.
Predikanten
Ds. M. (Maarten) Diepenbroek 1064
Ds. A.H. (Andreas) Wöhle - 1127
Mw.ds.H.(Hanneke) Allewijn - 842
Ds. D. (Detlef) Bohlken - 662
Mw.ds. (Alida) Groeneveld - 838
Ds. M.L. (Martin) van Wijngaarden
- 671

Overigen
Mw.ds. P.K.A. (Perla) AkerboomRoelofs - 857
Mw. S.B.H. (Steffie) von Asmuth
- 915
Mw. C.H. (Cathy) van Beek-Blommendaal - 921
C.F. (Casper) van Boltaringen 650
L.(Lolke) Folkertsma - 643
Mw.ds. B.C. (Barbara) HeubeckDuijts - 653
D.G.R. (Dick) van Loenen - 597
M. (Maarten) van der Wouden 551
Mw. B. (Bianca) Groen-Gallant 674
Mw.ds. C. (Catrien) van Opstal 660
J. (Joren) Reichel - 843
Mw. R. (Rachel) Wardenaar - 901
Plaatsvervangers
Mw. A.J. Toussaint-Hanstvelt 473 1e plaatsvervanger
Mw. C.A. Nijland - 394
2e plaatsvervanger
G. (Bertus) de Keizer - 353
3e plaatsvervanger
J. (Jan) Pijnaker - 326
4e plaatsvervanger

Dienstbaar erfgoed
Sinds juni 2019 beschikt de lutherse gemeente Amsterdam over een museum
waar het erfgoed dat in de afgelopen eeuwen verzameld is, gekoesterd wordt en
getoond. Het betekent niet dat dit erfgoed geen functie meer heeft, het museum
vindt het juist belangrijk dat het erfgoed zijn rol blijft spelen en daarmee van
betekenis blijft.
Zo is in de hemelvaartdienst van 13 mei 2021 de lessenaar te zien geweest die
aan het museum in bruikleen is gegeven door de lutherse gemeente Beverwijk
/ Haarlem. Het is een zeer bijzonder object. Oorspronkelijk was het bevestigd aan
het preekgestoelte van de lutherse kerk in Beverwijk, zoals te zien is op een gravure.
De lutherse kerk in Beverwijk was in de achttiende eeuw sterk in verval geraakt en verkocht. Dankzij een
grote gift van J.C. Brandt kon de kerk worden teruggekocht en hersteld. Bij de herinauguratie in 1778 schonk
Jan Duisenberg een bijzonder fraaie lessenaar voor het preekgestoelte. Het is een heel fraai werk van de tot
nu toe onbekende geelgieter A. Spies. Jan Duisenberg was afkomstig uit Amsterdam en werd op 5 januari
1781 begraven in de Oude Lutherse Kerk.
Dankzij een gift van de Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelische-Lutherse Gemeente Haarlem is er
een nieuwe plexiglas standaard vervaardigd waardoor de lessenaar én prachtig zichtbaar is voor bezoekers
van het museum én bruikbaar is voor diensten in de kerkzaal van het Luther Museum. Dus oud en nieuw,
maar bruikbaar in de dienst

Onderzoek alles, bewaar het goede
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ZEGSW IJZEN... waar te vinden in de Bijbel?
‘Het gemeste kalf slachten’

‘Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem’

‘‘t is een Absalom’

‘IJzer schept men met ijzer’

‘Het geknakte riet breekt Hij
niet af’

‘Geen tittel of jota’

‘Het beloofde land’

‘Hij heeft geen olie meer in
de lamp’

‘Spreek niet op hoge toon’

‘Het loopt op het laatste der
dagen’

‘Dat is een man naar mijn
hart’

‘Iemands hart stelen’

‘Het hart tot God opheffen’

‘Abraham gezien hebben’

“Geen kwaad met kwaad
vergelden’

‘Wie een kuil graaft voor een
ander.....”

‘Een sabbatsreis’

‘Een zot die zijn geest uitlaat’

‘Alles is vergeten en
vergeven’

‘Vette en magere jaren’

‘Hunkeren naar de
vleespotten van Egypte’

‘Wie zoekt, die vindt’

‘In het zweet des aanschijns’

‘Waar jullie schat is,
daar zal ook jullie hart zijn’

Diaconie
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door Hanne Wilzing cs

Diaconie - MENSEN HEBBEN

						

foto :Josephine Strasser en Marieke Brouwer legden namens Bewonersvereniging Huizen Kemper en Diaconie
een krans bij het verzetsmonument Rozenoord

Kranslegging bij het Rozenoord.
Net als in andere jaren legden we
op 4 mei namens de bewoners van
de Huizen Kemper in de Rivierenbuurt en de Diaconie een krans
bij het monument Rozenoord. Plek
waar aan het eind van WO-II 140
mensen gefusilleerd werden. Een
korte impressie van ds Marieke
Brouwer:
‘Het weer was bar en boos, maar
toch was er nog een heel aantal
mensen bij de herdenking bij Rozenoord. Josephine Strasser en
ondergetekende legden namens de
bewonersvereniging van de huizen
Kemper en de diaconie een krans
aan de voet van het monument.
Niet alleen oudere mensen, maar
ook gezinnen en kinderen waren
aanwezig en legden hun bloemen
neer. Rond 20.00 uur viel iedereen stil, er klonk geen signaal dat
de twee minuten stilte begonnen
of eindigden en voor de zekerheid
was men daarom wel 5 minuten stil.
Bijzonder om daar zo eensgezind
in stilte te staan met z’n allen, terwijl de auto’s doorraasden over de
snelweg.
Een stil moment in de tijd, de namen

van de (vaak jonge) geëxecuteerde
mannen spraken van verzet tegen
bezetting en onvrijheid. Wij stonden
daar in vrijheid, duur bevochten.’
Kaarsje branden in de Augustanahof. Elke dag is de kapel van de
Augustanahof van 15.00-16.00 uur
geopend voor buurtbewoners en
voorbijgangers voor een moment
van stilte en om een kaarsje te branden.

Onderzoek alles, bewaar het goede

Verkenning mogelijk nieuw
diaconie-hof in Zuidoost
De diaconie investeert graag in
gemeenschappen als dragers van
duurzaam diaconaal werk. Dat
doen we in feite al eeuwen via o.a.
de hofjes in Amsterdam en Haarlem. In ons beleidsplan ‘De horizon
open’ hebben we de wens voor een
verkenning van een hof in Zuidoost
opgenomen. In de afgelopen tijd
hebben we hierin wat stappen gezet.
We deden mee, met potentiële
partners, met een zgn. ‘tender’
(wedstrijd) voor een locatie in Gein
(waarbij ons beoogd hof onderdeel
zou worden van een groter project)
en via een zgn. ‘pitch’ (presentatie)
voor de Karspeldreef. Er kwam eind
maart goed nieuws over de tender.
We zijn door naar de volgende ronde (dus bij de drie ‘uitverkoren’ partijen). Medio juni moeten deze drie
kandidaten uitwerkingen indienen
en dan volgt toewijzing aan één van
de drie in oktober. Zo is de planning.
Het ligt nog helemaal open en er is
(statistisch) 33,3% kans op toewijzing, maar we zijn een stapje verder!
Steun aan projecten in stad en
regio
In de maartvergadering besloot de
Diaconie om steun te geven aan
een twintigtal projecten in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem. We
geven o.a. bijdragen aan het drugspastoraat, De Sluis (pastoraal en diaconaal werk in de gevangenis), het
straatpastoraat, Wereldhuis, Stap
Verder en Stem in de Stad (Haarlem), Burennetwerk en voedsel- en
kledingbanken. We kunnen dit doen
mede dankzij uw bijdragen aan collecten en via giften.
Steun aan projecten wereldwijd.
In de maartvergadering besloot de
Diaconie om steun te geven aan
een tiental projecten van partners
wereldwijd. We werken voor een
belangrijk deel via de Lutherse We-

fotograaf: Rianne Joosse
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MENSEN NODIG
reld Federatie en Kerk in Actie. We
steunen o.a.
-Symbols of Hope - LWF-programma voor jongeren in Nigeria en
Ethiopië om ze een toekomst te
bieden in eigen land en alternatief
te bieden voor gevaarlijke vlucht
naar Europa)
-Schützhütte Bolsano - opvang
vluchtelingen van de kerken in Italië
-Jongereneducatieprogram Lviv in
Oekraïne
-Jongereneducatie-program in de
Palestijnse gebieden van de Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land.
Ook maakten we in totaal € 10.000
over voor noodhulp in Sulawesi
(aardbeving), coronanoodhulp wereldwijd o.a. (via LWF) voor een
maaltijdproject van de Russische
Lutherse Kerk in de regio Sint Petersburg en voor de slachtoffers van
de burgeroorlog in Tigray. Met Advent en Pasen stuurden we in verband met het extreme geweld dat
zich in deze provincie van Ethiopië
voltrekt ook een groet van meeleven naar de lutherse en orthodoxe
kerken in Ethiopië en Eritrea en
naar de Ethiopische kerkgemeenschappen in Amsterdam.
Al deze projectsteun en noodhulp
is mede mogelijk dankzij uw bijdragen aan de collecten en giften.
27 juni = LWF-zondag. ‘Help ons
elkaar helpen’
– actie voor Maarten Luther Kerk in
Paramaribo. Op 27 juni vieren lutheranen wereldwijd LWF-zondag.
Waarom juist dan? Op 25 juni 1530
werd in het bisschoppelijk paleis in
Augsburg (Beieren) een door Luthers vriend en medewerker Melanchton opgestelde geloofsbelijdenis voorgelezen. Deze belijdenis
is de geschiedenis ingegaan als
de Augsburgse Confessie oftewel
Confessio Augustana. Deze zondag herinnert ons aan deze gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
en dat we zo onderdeel zijn van een
wereldwijde lutherse gemeenschap
van kerken via de Lutherse Wereld
Federatie (LWF). Daarom collecteren we op de aanpalende zondag,

foto: dakreparatie gemeenschapszaal Maarten Luther Kerk in Paramaribo (foto: Bryan Barker)

dit jaar 27 juni, in luthers Nederland voor een lutherse zusterkerk.
In dit geval voor de Lutherse Kerk
in Suriname. We helpen de Maarten Luther Kerk in Paramaribo
bij de renovatie van het gemeenschapscentrum. Het gebouw is
belangrijk voor de activiteiten voor
kerkleden maar ook voor diaconale activiteiten. Bijvoorbeeld om in
de vernieuwde keuken maaltijden
te koken voor mensen die dakloos
zijn of verarmd zijn door de huidige
zware economische omstandigheden. Met uw steun helpen we onze
broeders en zusters in Suriname
om te helpen waar geen helpers
zijn.
Jaarverslag Diaconie
In de diaconie-vergadering van
maart werd het inhoudelijk jaarverslag 2020 ‘Nabijheid in een jaar
van afstand’ vastgesteld. Deze
werd toegezonden aan de Kerkenraad en is uiteraard ook beschikbaar voor gemeenteleden: digitaal
via www.diaconie.com (zie onder
‘diaconaal kader’). Inmiddels is ook
de jaarrekening 2020 afgerond en
gecontroleerd door de accountant.
Deze wordt in 1e lezing behandeld
in de diaconie-vergadering en gaat
daarna – samen met de jaarstukken van de Lutherhof en het Oude
Huis - naar de zgn. Gehaktcommissie, Kerkenraad etc.
Elk jaar maken we van het inhoudelijk jaarverslag en de cijfers

een samenvatting in de vorm van
een Jaarbericht. Bij deze zending
van ‘Bij de Tijden’ vindt u deze
bijgesloten. De titel is ‘Duizend
handen’. We willen u zo graag
informeren over het werk dat we
als diakenen, bestuurders, vrijwilligers, (andere) gemeenteleden,
team ‘In de Zwaan’ samen met
zusterkerken en partners mogen
doen. Dank voor uw steun via uw
tijd, aandacht, gebed en geld. Samen hebben we duizend handen
en voeten!
Opera op Zak
te zien in het Luther museum op
•16 augustus: 17:00 en 19:30
•17 augustus: 17:00 en 19:30
•18 augustus: 17:00 en 19:30
Stichting Opera op Zak presenteert in coproductie met het
Grachtenfestival:
Het uur van de Spaanse (L’heure
espagnole) is een muzikale komedie van Maurice Ravel (compositie) en Franc-Nohain (libretto). De
première vond plaats in de Opéra
Comique in Parijs, mei 1911. De
korte opera (50 min) werd oorspronkelijk gecomponeerd voor
vijf vocale solisten en orkest, maar
er is ook een door de componist
zelf geschreven versie met alleen
pianobegeleiding. Deze versie
wordt uitgevoerd door Stichting
Opera op Zak in een nieuwe hertaling van Jeroen Sarphati.

In the spotlights
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In the Spotlights: Jeroen Stal
In dit interview maken we kennis
met Jeroen Stal. Hij is een geboren
bestuurder die zes jaar zijn talenten
inzette voor de diaconie. Na een
‘sabbatsjaar’ is hij weer terug als
diaken van de Oude Lutherse kerk.
Jeroen werd geboren in 1969 in
Nijmegen. Hij groeide op in Malden
in het ‘katholieke zuiden’. Vader en
moeder waren beiden rooms-katholiek. Het gezin ging wekelijks op zaterdagavond naar de kerk. Voor het
eten werd Het Onze Vader gebeden en voor het slapengaan een
weesgegroetje. Hij deed de Heilige
Eerste Communie (met cadeautjes) en later het Heilig Vormsel.
Voor Jeroen ging het bij het geloof
vooral om het gevoel en de saamhorigheid. Van verzuiling was geen
sprake, protestanten maakten net
zo goed deel uit van de vriendenkring. In de parochiekerk was in de
jaren 70/80 veel mogelijk. Er waren
progressieve pastoors/kapelaans,
vrouwen als lector, meisjes als misdienaar en diensten voor kinderen
met moderne liederen. Zijn moeder
was betrokken bij deze diensten.
Ook in zijn studietijd bleef Jeroen
in het katholieke wereldje: katholieke basisschool, katholieke middelbare school en de rechtenstudie
aan de katholieke universiteit van
Nijmegen. In de middelbare schooltijd was er sprake van een ontwakend bewustzijn van de wereld
om hem heen en reflectie op het
geloof. Dat leidde niet tot een verwijdering van het geloof, maar wel
tot een ‘pauze’: nadenken over de
ideeën uit Rome en wat de mis
hem te zeggen had. Hij beleefde
de mis nogal op de automatische
piloot. De wekelijks kerkgang werd
gestaakt. Tijdens zijn laatste studiejaar aan de universiteit van Münster kwam een einde aan de pauze:
de behoefte aan zingeving groeide
en hij hervatte de kerkgang onder
andere in de prachtige LambertiKirche. De kerkgang en verdieping
in het geloof bleven toen hij na een
korte militaire dienst wetenschappelijk medewerker werd aan de

Nijmeegse Rechtenfaculteit. In
een Nijmeegse kroeg sprak hij
regelmatig met een pater. Via
hem heeft hij twee weken als gast
doorgebracht bij de Norbertijnen
in Heeswijk-Dinther en de Franciscanen in Megen. Hele verschillende en zeer waardevolle ervaringen.
In 1999 vertrok Jeroen naar Amsterdam omdat hij daar advocaat
werd. In Amsterdam vond hij geen
rooms-katholieke gemeenschap
waar hij zich thuis voelde. In 2004
kreeg hij een vriendin, Nienke, van
Nederlands-hervormde huize. Zij
was een theologe met predikantenopleiding, net als haar vader
en grootvader. Hij vergezelde haar
als ze op zondag uit preken ging
en leerde een andere kant van
Ne-derland kennen, zowel in sociaal als religieus opzicht. Voor de
eigen kerkgang kozen ze voor de
Augustanakerk, de enige Amsterdamse kerk waarin lutheranen,
Nederlands-hervormden en gereformeerden samen kerkten. Hij
voelde zich er thuis. Vooral in de
liturgie van ds. Maria Pfirrmann en
de kwalitatief hoogstaande kerkmuziek (met Matthias Havinga)
herkende hij veel van de roomskatholieke eredienst. De wat intellectuelere benadering door de
nadruk op het Woord vond hij verfrissend. Ook waardeerde hij de
fijne gemeenschap: open, hartelijke mensen bij wie Nienke en
Jeroen en later de drie kinderen
zich zeer thuis hebben gevoeld.
Nienke werd lid van cantorij Cantate. Ze genoten van de verzorgde
erediensten en de vele sociale activiteiten van de gemeente. Met
Maria en anderen heeft hij nog
een aantal jaren met het project
Zin in West geprobeerd jongere
buurtgenoten over de drempel
van de kerk te brengen. Ze maakten mooie en gewaardeerde programma’s
met bijeenkomsten
over maatschappelijke onderwerpen, concerten en bezoeken aan
moskee en sjoel. Maria Pfirrmann
heeft hen getrouwd en alle drie de
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kinderen zijn in de Augustanakerk
‘luthers’ gedoopt. Zij zijn de enige
echte lutheranen in huis. Ze zijn
in de kerk opgegroeid. De ‘verplanting’ naar het Spui in 2015
hebben de kinderen helaas niet
‘overleefd’.
Al gauw werd op Jeroen een
beroep gedaan om diaken te
worden. Hij werd lid van de diaconie-vergadering en de kerkenraad. Na de fusie met Haarlem
heeft hij meegedacht in de Commissie Toekomst. In 2012 kwam
het eervolle verzoek het dagelijks
bestuur van de diaconie voor
te zitten. Mooie, maar ook hectische jaren volgden: de sluiting
van drie kerken, de ‘strijd ’om de
Augustanakerk en de verbouwing
tot Augustanahof, de herbestemming van de Wittenberg en de
oprichting van het Luther Museum. In de diaconie verliep alles
in goede harmonie, in de kerkenraad was eensgezindheid soms
ver te zoeken. Besturen is dan
uitdagend, maar ook inspannend
en niet altijd even leuk. Na zes
mooie en dankbare jaren vond
Jeroen het tijd voor een ‘sabbatsjaar’ en is hij als voorzitter
van de diaconie afgezwaaid. Hij
is wel actief gebleven als
bestuurslid van het Oude Mannen
en Vrouwenhuis en de Stichting
Kunstbezit. In het OMVH zijn ze
nog steeds bezig met de afwikkeling van de verbouwing van de
Wittenberg en ze oriënteren zich
met en voor de diaconie op de
ontwikkeling van een nieuwe hof.
Dat geeft het bestuur nieuwe
energie.
Na de sluiting van de Augustanakerk is het gezin ‘aangehaakt’
bij de gemeenschap in de Oude
Lutherse kerk op het Spui. Daar

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
Diaconaal Werker:
Kasper Koekenbier
kasper@diaconiehaarlem.nl
telefoon: 06:25231544

Organist:
Klaas Koelewijn
André van der Stoel
Telefoon: 06- 12933466,
telefoon: 06-155 98 246,
klaaskoelewijn@hotmail.
andrevanderstoel
com
.
@luthersamsterdam.nl
Secretariaat:
secretariaat@
Organist:
luthersekerkhaarlem.nl
Christiaan de Vries
Postadres: Witte HerenTelefoon: 06- 21848372,
straat 22
christiaandevries@
2011 NV Haarlem
hotmail.com
Nieuwsbrief:secretariaat@lutherContact en nieuwsbrieven
sekerkhaarlem.nl
Guido Leerdam,
06-201 77 499,
‘Amsterdam Zuidoost’
guidoleerdam@gmail.com
Kerkgebouw De Nieuwe Stad,
Luthuliplein 11, 1103 TR Am‘Haarlem’
sterdam
Kerkgebouw Lutherse Kerk
Telefoon: 020-690 14 58
Witte Heerenstraat 22, 2011
NV Haarlem
Voorganger:
info@
Willemijn Jonkers
luthersekerkhaarlem.nl
telefoon: 06 - 25 42 71 84
willemijnjonkers@luthersOuderenpastor:vacant
			
amsterdam.nl

heeft Jeroen zijn werk als diaken
voortgezet. Hij werd lid van de
brandpuntraad, een inspirerend
gezelschap en een fijne gemeenschap. Helaas zit samen kerken
als gezin er niet in. Nienke heeft
regelmatig preek- of zangbeurten elders en de kinderen willen
niet mee naar de kerk. Zelf haalt
Jeroen zijn inspiratie graag uit
de mooie podcasts van de dominees. Een mooie vorm in de veertigdagentijd en nu op weg naar
Pinksteren. Thuis is hij bezig met
een meerjarenproject: de Duitse
Lutherbijbel van kaft tot kaft te
lezen. Moge deze bevlogen di-

aken nog lang actief blijven in de
gemeente.
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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
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
Errol Toendang
eetoendang4@gmail.com
Martha Juriaans
marthajuriaans@gmail.com
Vertrouwenspersonen:
hanniekraan@krakoconsult.com
06-38909170
kees.kerk@gmail.com
06 1015 8626
Redactie:
Alice Nederkoorn, Elsa Aarsen
Piet Windhorst, Sietse van Kammen, , Wim van Houten

Rooster Vieringen
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Bij de Tijden | Rooster Kerk
Oude Lutherse Kerk
4 juli wordt verzorgd door PGZO

De Nieuwe Stad

Haarlem

11 juli door ELG Willemijn Jonkers
18 juli wordt verzorgd door PGZO
25 juli door ELG Jaap Wiegers
Aanvang
		
		

10.30 uur
Online via Youtube

10.30 uur

10.30 uur

channel/UChSIxWpsA73QtmQ8e9yFBFQ/featured

				
30 mei 2021
Trinitatis

Mw.drs E. Aarsen

Ds. A. Wöhle

Liturgische groet

6 juni 2021		
Mw prof. S. Hiebsch
Mw ds. W. Jonkers
1e na Trinitatis						

Liturgische groet

13 juni 2021		
2e na Trinitatis		

Ds. A. Wöhle
H. Avondmaal

Ds. J. Lotterman

Liturgische groet

20 juni 2021
3e na Trinitatis		

Mw ds. M. Brouwer
Lutherse Mis

Mw drs B. Heckel

Liturgische groet

Keti Koti
Mw ds. W. Jonkers

Ds. S. van Kammen

Gezamenlijk dienst PGZO
Ds. R. de Vos

Zomerdienst Lutheranen
Ds. S. van Kammen

11 juli 2021
Mw ds. M. Brouwer
6e na Trinitatis		
H.Avondmaal
				

Mw ds. W. Jonkers
Gezamenlijk dienst PGZO
H. Avondmaal

10.00 uur, Zomerdienst
Oude BAVO

18 juli 2021
Ds. H. Donga
7e na Trinitatis				

Gezamenlijk dienst PGZO
Mw ds. M. Reinders

10.30 uur, Zomerdienst
bij Remonstranten

25 juli 2021
8e na Trinitatis

Pridedienst
Ds. A. van der Stoel

Ds. J. Wiegers
Gezamenlijke dienst PGZO

Zomerdienst bij Lutheranen
Drs G. Scholten

1 augustus 2021
9e na Trinitatis
bij Remonstranten

Drs G. Leerdam &
geen dienst
10.30 uur, zomerdienst
Drs E. Aarsen				

27 juni 2021		
4e na Trinitatis		
4 juli 2021
5e na Trinitatis

Ds. A. van der Stoel
Lutherse Wereld Federatie Dag
Ds. A. Wöhle
Keti Koti

8 augustus 2021
Mw ds. M. Brouwer
geen dienst
10e na Trinitatis						

10.00 uur, Zomerdienst
Oude BAVO

15 augustus 2021
11e na Trinitatis		

Ds. S. van Kammen

22 augustus 2021
12e na Trinitatis		
		
29 augustus 2021
13e na Trinitatis

Ds. H. Donga

geen dienst

Ds. A. Wöhle
geen dienst
H.Avondmaal			
afsluiting Lutheran Summer School
Ds. A. van der Stoel

geen dienst

10.30 uur, Zomerdienst
Oude BAVO Jazzdienst
Ds. S. van Kammen

5 september 2021
Ds. A. Wöhle
Mw ds. W. Jonkers
14e na Trinitatis						

Ds. S. van Kammen
H. Avondmaal

12 september 2021
15e na Trinitatis		
			

Drs G. Scholten

Mw ds. M. Brouwer
H.Avondmaal

gastpredikant

