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Lutherreis oktober 2018     Dichter bij Luther…
door Elsa Aarsen

Over Maarten Luther is ontzettend veel geschreven, maar hij komt pas echt tastbaar dichtbij in Wittenberg, zijn “standplaats” als predikant 

en hoogleraar). Wittenberg is dan ook de centrale plek in de Lutherreis die van 20 t/m 25 oktober 2018 door Luthers Amsterdam wordt geor-

ganiseerd.  We bezoeken ook: - Eisleben (Luthers geboorte- en sterfplaats)  - Erfurt (Luther trad daar in 1505 in in het Augustijnerklooster) en 

- de Wartburg (waar hij onderdook voor de paus en het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde). 

Deze reis is een must voor Lutheranen en voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Reformatie, en belangstelling heeft 

voor cultuur en geschiedenis in het algemeen. Lijkt u dit wel wat?  Laat het weten aan  Elsa Aarsen, e-mail e.aarsenschiering@upcmail.nl 

Programma: 
Zaterdag 20 okt. – vertrek naar hotel in Dessau,  bekend vanwege de kunststroming “Bauhaus” 

Zondag 21 okt. – ’s ochtends vroeg naar de dienst in de Slotkapel in Wittenberg (bronzen deuren met de      

95 stellingen). Zwarte klooster, daarna bezichtiging huis Lucas Cranach; de “Luthergarten”)

Maandag 22 okt. – per bus naar Friedrichroda. Onderweg bezoek geboorte- en sterfhuis Luther

Bezoek aan de Petri und Pauli Kirche

Dinsdag 23 okt. – langs Stotternheim. Kerken op de Domplatz bekijken o.l.v. reisleiding

Woensdag 24 okt. - de Wartburg – rondleiding.  Eisenach – Luthermuseum / Bach Haus / Georgen      

Kirche / Nicolai Kirche (doopkerk Bach)

Donderdag 25 okt. – naar de Salzunger zoutgrotten 8oo meter diep om zoutsteenformaties te zien      

Terugreis - late lunch onderweg inbegrepen



door  Lieske Keuning

Als kind vond ik dat kinderen die 
“het spijt me” zeiden, dat veel te 
gemakkelijk deden. Ze hadden ge-
woon van hun ouders geleerd dat 
te zeggen. Ik niet. Als ik iets ver-
keerds had gedaan, wist ik dus ook 
niet goed hoe ik daarmee om moest 
gaan. Die ‘tools’ had ik van huis uit 
niet meegekregen. Dus bleef ik zit-
ten met een vervelend gevoel van 
schaamte, terwijl mijn vriendin-
netje die heel makkelijk “het spijt 
me” kon zeggen daar geen last van 
had. Het waren voor haar geen grote 
woorden, voor mij wel.

Bij de nationale viering van het af-
schaffen van de slavernij op 1 juli 
2015 heeft toenmalig minister 
Asscher diepe spijt betuigd over het 
slavernijverleden: 
“Ik kijk terug en betuig diepe spijt en 
berouw over hoe Nederland is om-
gegaan met de menselijke waardig-
heid.”
Veel Surinamers waren na afloop van 
Asschers toespraak boos en ontevre-
den over het ontbreken van excuses. 
Zij vonden een spijtbetuiging niet 
voldoende en riepen de regering op 
om excuses te maken, 
verontschuldigingen aan te bieden.

Het verschil tussen een spijtbetui-
ging en het aanbieden van excuses 
is duidelijk. Als je zegt: “het spijt mij”, 
zeg je iets over jezelf. Het spijt jou, 
jij hebt berouw. Je hebt iets stoms 
gedaan en je zegt: “Daar heb ik spijt 
van, dat had ik niet moeten doen”. 
Spijt is een zelfverwijt.
Zodra een ander nadeel of schade  
heeft ondervonden van wat je 
gedaan hebt, is een spijtbetuiging 
niet meer voldoende. Dan zul je die 
ander je excuus aanbieden en vra-
gen wat je kunt doen om het goed 
te maken. 

Wie zich verontschuldigt, be-
schuldigt zichzelf  (Qui s’excuse, 
s’accuse.) Je neemt de schuld voor 
iets op je en je vraagt de ander om 
die schuld weer van je af te nemen. 
Zelden lees je in de krant dat veront-
schuldigingen aanvaard zijn en er 

dus ook echt sprake kan zijn van ver-
ont-schuld-iging. In het maatschap-
pelijk verkeer lijkt het belangrijker 
dat de schuld erkend wordt, dan dat 
die van je wordt afgenomen. 
Je kunt nooit in het algemeen je ex-
cuses aanbieden. Het moet duidelijk 
zijn waarvoor je excuses aanbiedt 
en aan wie. Je zegt wat je fout hebt 
gedaan, wanneer en hoe. Zo con-
creet mogelijk. Je gaat in gesprek 
met de benadeelde(n), vraagt naar 
de schade en naar wat je kunt doen 
om het goed te maken, om het recht 
te zetten, zodat je excuses aanvaard 
kunnen worden, en er ook echt 
sprake kan zijn van 
ver-ont-schuld-iging. 

In de kerk bied je geen excuses aan, 
je vraagt om vergeving. Het oude 
schuldbelijdenisgebed geeft je de 
woorden in de mond: je belijdt je 
schuld niet alleen tegenover God, 
maar tegenover de hele kerk in 
hemel en op aarde. Dat is heel al-
gemeen, juristen kunnen daar niets 
mee. Maar in de kerk noemen we 
dat “katholiek”, en die katholiciteit 
omvat de hemel en de aarde, 
levenden en doden. Omringd door 
medegelovigen van alle tijden en 
plaatsen belijd je schuld over wat 
je hebt gedaan en wat je nagelaten 
hebt te doen. En je weet dat je het 
allemààl moet hebben van vergev-
ing en verzoening. 
Deze openbare schuldbelijdenis 
staat natuurlijk niet los van een per-
soonlijke schuldbelijdenis waarin 
het om heel concrete zaken gaat. De 
kerk geeft je de ‘tools’ om daarmee 
om te gaan: een biechtspiegel bv. 
(Dienstboek PKN II, p.364), de 
(vasten)tijd om tot inkeer te komen, 
woorden om schuld te belijden, ver-
geving te vragen, boete en verzoen-
ing te doen.

Niemand kan een ander dwingen 
om zijn schuld te belijden en verge-
ving te vragen. Degene die iets heeft 
misdaan zal dat uit zichzelf moeten 
doen, nadat hij tot het inzicht is ge-
komen dat hij verkeerd heeft gehan-
deld. “Tot inkeer komen” noemen we 
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Kerkrentmeester aan het woord .

dat in de kerk. Dat vraagt soms veel 
geduld, vooral van de Here God. 
Maar als iemand tot inkeer komt, 
zijn schuld belijdt en vergeving 
vraagt aan degene die hij heeft be-
nadeeld, dan is het daarna aan de 
benadeelde: kan hij vergeven of 
niet? En is het dan ook echt klaar?

In de kerk wel. Daar klinken 
woorden van vrijspraak. Dat is al-
lemaal gratis! Je hoeft niet bang te 
zijn voor een schadeclaim. Maar er 
is wel een voorwaarde:
 “Vergeef ons onze schuld, zoals 
ook wij onze schuldenaars ver-
geven” zo bidden we in het Onze 
Vader. En Maarten Luther zegt 
daarover in de Grote catechismus: 
“Niet dat God ons ook zonder en 
al vóór ons bidden de zonden niet 
zou vergeven. Maar het gaat erom, 
dat wij deze vergeving kennen en 
aanvaarden”.... “En dat wij zoals 
God ons alles uit genade vergeeft, 
ook altijd weer moeten vergeven 
tegenover onze naaste, die ons 
schaadt, geweld en onrecht aan-
doet en arglistig met ons omgaat.”

Voordat je een ander kunt ver-
geven, moet je dus eerst zelf de ver-
geving kennen en aanvaarden. Ligt 
daar het probleem? Want waarom 
zouden we ook in het maatschap-
pelijk verkeer niet om vergeving 
kunnen vragen, aan elkaar en aan 
de hemel en de aarde? Het zou er 
dan wel wat barmhartiger aan toe-
gaan.

‘Spijt betuigen, vergeving vragen??
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Je bent sinds 3 jaar weer actief als kerkrent-
meester en sinds vorig jaar weer als voorzit-
ter.  Hoe komt het dat jij weer benaderd bent 
om kerkrentmeester te worden?

Tientallen jaren ben ik al actief lid van de 
gemeente en heb in mijn werkzame leven 
gewerkt als accountant. Die kennis is zeer 
bruikbaar ook in de kerk.
Ik ben geboren en getogen in de  Rivie-
renbuurt, dus de Maarten Luther Kerk  was 
de kerk waar ik sinds mijn jongste jeugd 
kwam. Eerst de zondagsschool en later de 
jeugdkerk, waarna de belijdenis volgde. In 
de MLK gonsde het in die tijd van de acti-
viteiten, er was een actieve wijkvereniging, 
een mannenkring en een dameskring en 
er werden zelfs danscursussen gegeven. Ik 
heb in de kerk dansen geleerd!
Toen in 1979 de ELGA er financieel slecht 
voor stond, zei mijn vriend Jan Muijsert, die 
de financiën weer op orde aan het brengen 
was, dat ik ook wel eens wat mocht doen 
voor de kerk. Zo is het begonnen en eigen-
lijk nooit meer geëindigd.
We hebben met elkaar een belangrijke er-
fenis van onze voorouders door te geven 
aan ons nageslacht en dat vraagt om goed 
beheer en verantwoordelijk gebruik van de 
middelen. Helaas is er niet veel aanwas van 
gemeenteleden en wordt de spoeling van 
bestuurders een beetje dun.
Als er dan opnieuw een beroep op je ge-
daan wordt, ook al heb je al enkele malen 
afscheid genomen, dan kun je haast geen 
nee zeggen.  Gelukkig zijn we inmiddels in 
wat rustiger vaarwater terecht gekomen na 
forse bezuinigingen en veel pijnlijke maat-
regelen.  We krimpen al jaren in ledenaan-
tallen en willen eigenlijk niemand missen. 
Als dat dan toch gebeurt mede omdat de 
kerk bij je in de buurt dicht gaat, is dat bui-
tengewoon verdrietig.
Dat geldt ook voor het sluiten van de  Au-
gustanakerk. Al jaren moest daar erg veel 
geld bij en het leverde niet op wat we al-
lemaal hoopten, namelijk een groeiende 
gemeente en een herkenbaar luthers punt 
in de buurt. Het is hoopvol dat door de 
verkoop aan de diaconie en de bouw van 
sociale zorgwoningen alsmede een kleine 
kapel in het gebouw hier onder leiding van 
de brandpuntraad Amsterdam-Stad iets 
van te zien blijft.

Wat zie je als de uitdagingen voor de ko-
mende jaren?
Het is nu vooral van belang om de zaken op 
orde te houden. De komende jaren hebben 
we nog forse uitgaven te verwachten van-
wege het onderhoud van onze gebouwen 
waar we nog wel kerken. De Oude Lutherse 
Kerk is in 2017 flink onder handen geno-

men en in 2018 en 2019 zal ook het grote 
kantoorgebouw aan de achterkant van de 
Oude Lutherse Kerk onder handen geno-
men worden. 
In Zuidoost zijn we slechts voor een klein 
deel eigenaar van het gemeenschappe-
lijke gebouw, maar  de kosten van het in 
stand houden van het brandpunt begin-
nen zorgen te baren.
In Haarlem wordt vanaf 2018 het jeugdlo-
kaal flink onder handen genomen om het 
aan te passen aan de moderne tijd met 
meer toiletten, een steviger dak en muren. 
Aan het historische kerkgebouw mag niet 
veel veranderd worden, maar dit lokaal 
vraagt om aanpassingen.
Tegelijkertijd zijn we druk in de weer met 
de Maarten Luther Kerk, die gelukkig be-
houden kon blijven voor de ELGA, al kost 
dat heel veel geld.

Dat zijn uitdagingen op het gebied van 
de gebouwen, zijn er nog andere??
In 2012 hebben we in Amsterdam besloten 
om actief deel te nemen aan de actie Kerk-
balans. In Haarlem hadden we die traditie 
al langer en dat liep altijd goed. Gemeen-
teleden begrijpen dat het in stand houden 
en gebruik maken van ons gebouw en de 
predikanten en het personeel te betalen 
nu eenmaal geld kost.
Net als eerder eind jaren zeventig toen de 
tekorten waren opgelopen en er onpret-
tige maatregelen genomen moesten wor-
den: begin jaren tachtig, het afstoten van 
de begraafplaats Rustoord, de sanering 
van de financiën van het Van Brants Rus 
Hofje, de verkoop van de Rogatekapel in 
Amsterdam-Oost, in 2005 de verkoop van 
de Kapel op de Dijk in Amsterdam-Noord 
en in 2016 de Augustanakerk en de Johan-
neskapel.
Ook al wordt het aantal leden kleiner, de 
kosten dalen niet verhoudingsgewijs mee.  
Binnen andere kerken is dat onbestaan-
baar. 
Dit jaar doen we mee aan de pilot van de 
PKN waarin op een moderne manier aan-
dacht wordt gevraagd voor de eigen bij-
dragen van de leden. Dat betekent onder 
andere dat elk brandpunt een eigen brief 
heeft ontvangen waarin de parels van het 
brandpunt worden belicht en dat we ac-
tief degenen die een bijdrage geven tele-
fonisch benaderen om hen te bedanken 
voor wat zij doen, dus financieel bijdragen, 
maar ook om hen te wijzen op de moge-
lijkheid van de periodieke schenking.
Op dit moment zijn er 15 gemeenteleden 
die hun hoofdgeld, of anders genoemd 
hun bijdrage actie kerkbalans, via een for-
mulier van de Belastingdienst doen. Dan 
wordt er bij de  aangifte van de inkomsten-

De voorzitter wil geen hekkensluiter zijn                     
                Kerkrentmeester Hennie Varenbrink

belasting geen drempel meer gehanteerd 
voor het aftrekken van de fiscale giften, 
zoals op het formulier is vastgelegd. Dat 
betekent concreet dat men afhankelijk van 
zijn of haar inkomen tot 52% belasting kan 
besparen door het betaalde hoofdgeld als 
gift, waarvoor in dit geval geen drempel 
geldt, van zijn inkomen af kan trekken. 
Op die wijze kan iemand veel meer geven 
aan de kerk zonder er netto op achter uit te 
gaan. Door mensen actief hierop te wijzen 
helpen we de kerk aan meer opbrengsten. 
Dit voordeel is sinds kort makkelijk zelf te 
berekenen via de site van de PKN 
(http://pkn.schenkcalculator.nl).
Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf pas 
onlangs zo’n formulier heb ingevuld. Daar-
door heb ik mijn bijdrage kunnen verho-
gen zonder dat dit mij extra geld kost.
De artikelen in het gemeenteblad met 
daarin de veranderde behandeling van 
giften aan de kerk zijn mij simpelweg ont-
gaan. Dat zal meer mensen zijn overkomen 
en vandaar dat we vanuit het Kerkelijk Ser-
vice Bureau iedereen benaderen die een 
vaste bijdrage geeft, maar nog geen ge-
bruik maakt van dit schenkingsformulier.
We zijn zelfs in staat om, indien gevraagd, 
mensen thuis te helpen met het invullen 
van zo’n formulier.

Kom je nog wel toe aan het genieten van 
je pensioen?
Als er iets is wat ik heb geleerd is het de 
balans houden tussen werk en privé. Veelal 
samen met mijn vrouw doe ik ook nog vele 
andere dingen.  We wonen al weer 6 jaar 
fijn in  Amstelveen, gaan nogal eens een 
dagje weg en gaan twee keer per week 
naar de sportschool. Voorts zijn er nog wat 
andere Lutherse fondsen waar ik bestuurs-
lid van ben. Kortom leuke dingen doen en 
proberen daar ook nog wat zinnige dingen 
aan toe te voegen, dat maakt het leven 
goed.
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Orgels en meer 

De eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Kampen.
Afgelopen 29 juni aanvaarde prof.dr. Sabine Hiebsch haar ambt als bijzonder 
hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de 
geschiedenis van het (Nederlandse) Lutheranisme aan de Theologische Universiteit 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zij deed dit door het uitspreken van 
een inaugurale rede, getiteld: Luther en Nederland: verleden-heden-toekomst. 
Het betreft in Kampen een nieuwe en bijzondere leerstoel die gefocust is op Luther 
en het Lutheranisme in Nederland. Haar leeropdracht omvat onderzoek, onderwijs, 
geschiedenis van de Nederlandse Lutheranen en de relatie tot de wereldwijde 
Lutherse Wereld Federatie. Amsterdam was in de Gouden eeuw een grote 
trekpleister voor mensen van velerlei achtergronden. Belangrijk is het om te zien hoe het Lutheranisme zich verhoud tot an-
dere religieuze minderheden. Het internationale perspectief en dan met name ook de ontwikkelingen in het Scandinavische 
zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. Professor Hiebsch zal met de studenten veel teksten van Luther lezen en bespreken. 
Gedegen kennis van Luther is van onschatbare waarde. Luther was niet alleen de grote reformator maar ook de theoloog die 
zijn leven lang zoekende bleef.

340 jaar Weeshuis - Mini-Symposium “Opgroeien naar volwassenheid” 
Op maandagavond 24 september vindt dit mini-symposium plaats 

dat de diaconie organiseert i.s.m. Spirit Jeugdzorg. Aanleiding is het 340-jarig jubileum 
van het Luthers WeeshuisOp het symposium zullen enkele Lutherse oud-wezen 

vertellen hoe het vroeger was om na de weeshuis-tijd op eigen benen te leren
staan en ook hedendaagse jeugdzorg jongeren zullen hun ervaringen delen. 

Opgroeien naar volwassenheid kent in elke tijd en plaats dezelfde uitdagingen. 
Hoe kunnen wij jongeren hierin ondersteunen als professionals en als vrijwilligers 

vanuit de kerk? In workshops wordt per thema verder verdiept, bijvoorbeeld naar de rol 
van woongemeenschappen, de rol van vrijwillige mentors en het belang van een eigen 

netwerk. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de diaconie.  
Zie ook pagina’s 13 en 14        .                    

Lutherana Wereldwijd

door 
Prof. dr. Sabine Hiebsch

Bijzonder hoogleraar , Theol. Universiteit Kampen, 

Een Reformatiezegel voor Spanje 

Het Lutherjaar 2017 kreeg de meeste 
aandacht in de landen waar het 
lutheranisme een geleefde religie 
is. Maar ook in hoofdzakelijk katho-
lieke landen zoals Spanje en Portugal 
werden congressen en lezingen over 
Luther en de reformatie georganise-
erd. In Spanje zal in 2019 opnieuw 
nationale aandacht zijn voor de refor-
matie. Na een eerste afwijzing in 2016 
heeft de Filatelie-commissie een nieu-
we aanvraag gehonoreerd en in april 
jl. bekend gemaakt dat zij in januari 
2019 een Reformatiezegel zal uit-
geven. Met deze speciale postzegel zal 
worden herdacht dat 450 jaar geleden 
– in 1569 – de Reina-Valerabijbel, een 

van de eerste complete Spaanstalige 
bijbelvertalingen én wereldwijd de 
meest gebruikte, werd gepubliceerd. 
Deze bijbelvertaling heeft de bijnaam 
‘Biblia del Oso’ – ‘Bijbel van de Beer’ 
omdat op de titelpagina een beer is 
afgebeeld die honing eet. Deze titel-
pagina zal op de postzegel te zien zijn. 

De Reina-Valerabijbel heeft een in-
teressante connectie met het Neder-
landse lutheranisme. De bijbel dankt 
haar naam aan de vertaler, Casiodoro 
de Reina (ca. 1520-1594), en aan Cip-
riano de Valera (1532-1602), die vanaf 
1582 deze vertaling reviseerde. In zijn 
sterfjaar verscheen de eerste herziene 
versie. 

Casiodoro de Reina was één van de 
kleurrijkste figuren uit de periode van 
de reformatie. Als monnik in de Orde 
van de Heilige Hiëronymus (O.S.H.) in 
een klooster vlakbij Sevilla kwam hij in 
aanraking met het gedachtegoed van 
Luther. Al in 1518/1519 waren Luthers 
geschriften, in het Latijn of in een 
Latijnse vertaling, in Spanje bekend. 
Na 1520 werden zelfs veel van zijn 
geschriften in het Spaans vertaald. In 
1557 wist Reina voor de Spaanse in-
quisitie te vluchten. In 1562 werd hij in 

afwezigheid als ketter veroordeeld en 
zijn afbeelding in een auto-da-fé ritu-
eel verbrand. 

Reina verbleef in Genève, Londen, 
Antwerpen, Frankfurt en Straatsburg, 
steden die een centrale rol speelden 
in het herbergen van religieuze 
vluchtelingen en die daardoor mede 
vorm gaven aan de verschillende 
stromingen van de reformatie. 

Van 1578 tot 1585 was Casiodoro de 
Reina predikant van het Franstalige 
deel van de lutherse gemeente in Ant-
werpen. Hij schreef onder andere een 
instructie voor de lutherse huiskerken 
en een catechismus die in meerdere 
talen werd gepubliceerd. Toen Antwer-
pen in 1585 weer onder strikt katholiek 
bewind kwam, de zgn. Val van Antwer-
pen, trok hij met het grootste deel van 
de Franstalige lutheranen naar Frank-
furt. In de beginfase van de lutherse 
gemeenschap in de Noordelijke Neder-
landen gaf hij dikwijls vanuit Frankfurt 
advies in theologische kwesties. 
De Spaanse Reformatiezegel zal vol-
gend jaar dus iemand herdenken die 
ook een belangrijke plaats heeft in de 
geschiedenis van het Nederlandse 
lutheranisme.

NB. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit 2018-2 Nieuwsbief KBLS
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‘Organist Klaas Koelewijn 
doet meer dan orgelspe-
len…..

Olkusz in Polen is een van die 
plaatsen die ik waarschijnlijk 
nooit bezocht zou hebben ware 
het niet dat er een buitenge-
woon orgel te vinden is. Buiten-
gewoon door zijn schoonheid, 
zijn historische waarde en het 
feit dat er nauwelijks meer ge-
lijke instrumenten te vinden zijn. 
De klank is rijk, ongepolijst, bijna 
grof soms. De enorme diame-
ters van de pijpen zijn daarvoor 
verantwoordelijk. Gevoed door 
maar liefst acht balgen kunnen 
we spreken van een instrument 
behorende tot de buitencatego-
rie.    

Olkusz ligt uiterst zuidelijk in Po-
len, tussen Krakau en Katowice 
in. Het heeft zo’n 38.000 inwo-
ners. 95% van haar inwoners 
is katholiek. Geen uitzonder-
lijke percentages voor Polen. De 
kerk speelt een centrale rol in 
het dorp. Veel kunsthistorische 
schatten zijn er niet, toeristen 
komen er nauwelijks, maar wie 
op zoek is naar  de schoonheid 
van Zuid Europese vroeg zeven-
tiende- eeuwse orgels, ontkomt 
niet aan een bezoek aan Olkusz. 
In 2011 bracht ik voor het eerst 
een bezoek aan de Pfarrkirche 
St. Andreas.  Het gezelschap 
bestond uit collega conserva-
toriumstudenten. Wij allen wa-
ren toen diep onder de indruk 
van het instrument. Enerzijds 
door de zorgelijke staat waarin 
we het orgel aantroffen, ander-
zijds doordat de ziel nog altijd 
doorklonk in het gehavende in-
strument. Vele jaren van ondes-
kundig stemmen en slecht on-

door Klaas Koelewijn

derhoud hadden het pijpwerk 
ernstig beschadigd. De houten 
onderdelen waren heel erg aan-
getast door de houtworm. De 
situatie was uiterst zorgelijk. In 
2011 had ik niet kunnen beden-
ken dat dit instrument spoedig 
door een Nederlandse orgelbou-
wer gerestaureerd zou worden 
en ik had al helemaal niet kun-
nen bedenken dat ik zelf daarbij  
betrokken zou raken. 

De bouwer van dit orgel is Hans 
Hummel, afkomstig uit Duits-
land. Hij vestigde zich in 1608 in 
Krakau (Polen). Hij kreeg de op-
dracht om een orgel te bouwen 
voor de Pfarrkirche St. Andreas 
met 31 registers. Tegelijkertijd 
werkte hij aan een identiek in-
strument in de Basilica of St. Ja-
kob, Levoča, in Slowakije.  Geen 
sinecure voor een kleine orgel-
maker om twee van dergelijke 
instrumenten onderhanden te 
hebben. Het is juist in deze pe-
riode dat het noodlot toeslaat. 
Hummel en zijn echtgenote 
worden  geconfronteerd met de 
tragische dood van hun zoontje. 
Hummel slaagt er niet meer in 

om de orgels te voltooien, daar-
naast wordt hij beschuldigd van 
het stelen van orgelpijpen uit 
een kerk in Krakau. Een rechts-
zaak volgt maar Hummel zal het 
niet meer meemaken. Hij valt 
van de steiger. Of het een onge-
luk was of een uitvlucht uit zijn 
benarde situatie zullen we nooit 
weten. De Poolse orgelbouwer 
Jerzy Nitrowski heeft beide in-
strumenten later voltooid. 

De firma Flentrop, waarvoor ik 
inmiddels enkele jaren werk, re-
construeerde de gehele wind-
voorziening, al het pijpwerk en 
de lades werden zorgvuldig ge-
restaureerd. Oud materiaal werd 
zoveel mogelijk gespaard. Nieuw 
materiaal werd met zeventiende- 
eeuwse technieken nagemaakt. 
Alles was erop gericht om zo 
dicht mogelijk bij het origineel te 
blijven. Nadat de monteurs en de 
pijpenmakers hun werk hadden 
gedaan, vertrokken twee colle-
ga’s en ik op 22 mei jl naar Olkusz 
om pijp voor pijp de klank terug 
te brengen in het eeuwenoude 
instrument. Langzaam kwam het 

 ORGEL spelen alleen is er niet bij
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weer tot leven, of liever nog, tot 
klinken. Het is een ontroerend 
moment voor alle betrokkenen 
wanneer er, na jaren van zwij-
gen, muziek klinkt uit het eeu-
wenoude instrument. 
De dagen in Polen begonnen 
elke dag hetzelfde. Om 6.30 uur 
het luiden van de klokken voor 
de eerste mis. Wat zich in de kerk 
afspeelt is op straat hoorbaar. 
Via vele speakers aan de buiten-
zijde van de kerk zijn de priester 
en de organist luid en duidelijk 
te horen. 
Om acht uur ontbijten met de 
priesters en de pastoor. Het was 
stevige kost bestaande uit ei-
eren, rauwe ui, augurk, brood 
en veel worst. Wat niet op ging 
vonden we ‘s middags terug in 
de soep. Communiceren met de 
Polen was nauwelijks mogelijk 
maar de gastvrijheid en vriende-
lijkheid waren overweldigend.  

Indrukwekkend waren de grote 
processies waaraan honderden 
volwassenen en kinderen mee-
deden. Velen in prachtige tradi-
tionele kleding. Kinderen vaak in 
het wit ter voorbereiding op hun 
eerste communie.  Met name op 
Sacramentsdag werd er groots 
uitgepakt. Straten werden afge-
zet, politie handhaafde de orde, 
overal langs de straten bloemen. 
Het verkeer lag plat. Het nam de 
hele dag in beslag.  
Na zes indrukwekkende weken 
waarin we lange dagen werkten 
kwam de aflossing voor mij. Een 
collega zal het werk afmaken. 
Over enkele weken zal het orgel 
klaar zijn en bespeeld kunnen 
worden door talloze organisten 
die, net als ik, de schoonheid van 
dit instrument zo enorm kunnen 
waarderen.

Klaas en Junko Koelewijn- Sakakibara kregen op 27 juli een zoon. 

Jonathan Takashi Koelewijn.
De twee zusjes Sanna en Mina zijn, evenals de ouders, dolgelukkig. 
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de prachtige binnenplaats te zien alsmede 

de regentenkamer.

Ook de lutherse Sint Pieter is open, nl de 

Oude Lutherse Kerk, Singel 411, hoek Spui. 

De bakermat van het lutheranisme in 

Nederland. Het prachtige gebouw uit 1633 

is naar een Frans voorbeeld gebouwd, nl 

naar de Temple de Charenton uit Parijs. 

De vorm met balkons aan alle kanten is 

daarvan overgenomen. Het gebouw werd 

gebouwd door meester metselaar Wessel 

Becker en Willem van Daelen. Een van de 

oudste bestanddelen is de kansel uit 1640 

geschonken door het vollersgilde. Hun 

wapens staan op de bak van de kansel, 

naast het symbool voor de kerk: een vo-

gel die haar jongen voedt met haar eigen 

bloed. Dan is er natuurlijk het monumen-

tale orgel gemaakt door Frederik Witte, van 

de orgelfirma Bätz uit 1885. Verder zijn er 

heel veel mooie predikants-, ouderling- en 

diakenborden op de tweede etage. Ook 

bevinden zich verschillende beeldhouw-

werken in de kerk. Het Lutherbeeld door 

Georgine Schwartze uit 1917, het beeld 

‘Vrouwe het geloof met de zwanen’, door 

Pieter Starreveld uit 1967. En sinds juli 

van dit jaar ook het bronzen hoofd van 

Koningin Beatrix door Elisabeth Varga. 

Dit vanwege het 50-jarig jubileum van De 

Wereldraad van Kerken, gehouden in 1998 

in de OLK in aanwezigheid van vele buiten-

landse gasten en koningin Beatrix. Het di-

enstgebouw is te bezichtigen met o.a. het 

prachtige Lutherraam uit 1885 ontworpen 

door het atelier Bogtman .

In Haarlem aan de Witte Herenstraat 22 

staan zowel de Lutherse kerk als het Luthers 

Hofje met de enige buitenpreekstoel van 

Nederland. Ook de fraaie kerkenraadska-

mers zijn te bezichtigen. Enkele koren zul-

len in de kerk optreden en er is koffie, thee 

en taart te verkrijgen. Geniet van deze 

tocht langs de monumenten.

ontworpen door Coenraad Hoeneker. Via 

de meest rechtse ingang (staande voor het 

gebouw) kunt u de grote kerkzaal van het 

toekomstig Luthermuseum bezichtigen, 

waar de marmeren burgemeesterspoort 

en de twee houten bestuurderspoorten 

te zien zijn. Het orgel van Flaes/Flentrop 

wordt gerestaureerd, alleen de kast is te 

zien. Ook de gedetailleerde plannen voor 

de diverse museumkamers zijn er te zien. 

Op nummer 28-44, dus dicht bij de Am-

stel, bevindt zich het Van Brants Rus hofje, 

opgericht door de lutherse koopman in 

1732. Hier is de binnenplaats te bezichti-

gen alsmede de door Mien Ruijs ontwor-

pen tuinen. Verder kunt u een blik werpen 

in de regentenkamer, de museum/stijlka-

mer en de achterhal waar sinds vorig jaar 

het prachtige staande portret van 

Christoffel van Brants, gemaakt door de 

bekende Amsterdamse kunstenaar Jeroen 

Henneman, staat opgesteld. Ook wordt er 

een doorlopende film over het hofje ver-

toond in de studentenhuiskamer.

Op het Staringplein bevindt zich de Luther-

hof. Dit prachtige grote gebouw uit 1909 is 

gebouwd onder architect D. van Oord Hzn 

en was de opvolger van twee zeventiende-

eeuwse lutherse hofjes die werden afgesto-

ten. Van deze hofjes zijn wel bepaalde 

bouwelementen ingemetseld op de bin-

nenplaats. Nog onlangs werd het luidklokje 

weer in gebruik genomen. Op dit adres is 

     door Harry Donga               

Met ingang van 12 juni is het Luther Museum 

Amsterdam nu ook officieel opgericht door 

het passeren van de nieuwe statuten door 

de notaris. Het nieuwe museum waarvan het 

tijdstip van de opening nog steeds onzeker 

is, zal de kunstvoorwerpen van de Luther Col-

lectie Amsterdam tentoonstellen. De Luther 

collectie beheert alle bezittingen van het 

OMVH, Luthers Weeshuis en alle bruiklenen 

van Kerkenraad en Diaconie. Maar naast alle 

erfgoed in beheer bij LCA en LMA zijn er 

natuurlijk ook nog hele mooie gebouwen 

en voorwerpen van lutherse huize die niet 

in het museum kunnen worden vertoond. 

Het bijzondere is dat op 8 en 9 september 

2018 een vijftal van deze bijzondere lutherse 

erfgoederen te zien zijn, in Amsterdam en 

Haarlem. Het thema van de Open Monu-

mentendagen is dit jaar ‘in Europa’. Toepas-

selijk voor onze lutherse gemeente waar in 

de loop der eeuwen zich vele immigranten 

hebben bijgevoegd en dat gaat door tot op 

de huidige dag, waarbij asielzoekers zich 

aan-sluiten bij onze gemeente, bijvoorbeeld 

het Van Brants Rus Hofje. Christoffel was de 

zoon van Duitse immigranten uit Wittmund. 

Hij was handelaar op Rusland en ontwikkel-

de een intensieve vriendschap met tsaar Pe-

ter de Grote. Het hof werd ontworpen door 

een Franse architect, Daniel Marot. Dat kun 

je dus wel ‘in Europa’ noemen.

Op de hoek van de Nieuwe Keizersgracht  

staat ons gebouw De Wittenberg uit 1772 

    Luthercollectie Amsterdam   
          LuTHER’S OPEn MOnuMEnTEn 2018
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nen vleugels om een ruime binnenplaats 

met twee bleekveldjes, die net als de twee 

waterpompen jammer genoeg niet meer 

functioneren. Zo staat het er nog steeds. De 

driehoekige frontons op de binnenplaats 

hebben het wapen van Amsterdam, met de 

drie Andreaskruisen en het oude zegel, het 

Amsterdams Koggeschip.

In de zomermaanden kan het er druk zijn 

met bezoek van toeristen, maar de rust die 

deze binnenplaats uitstraalt is nog steeds 

middeleeuws, ondanks de diversiteit aan 

bewoners in de hof. Ga eens kijken, de stilte 

zal je overvallen. Kartuizers zochten vroe-

ger aan deze kant van Amsterdam een stille 

woestijn. De Jordaan herinnert daar nog 

aan. De Karthuizerstraat ligt er middenin! 

Thom Breukel “Stil Amsterdam” uitgegeven 

bij Thoth in Bussum

* op verzoek kan de film van Philip Gröning 

in het Huis op het Spui vertoond worden.  

In the Spotlights  

Stilte in de Stad

door Thom Breukel

“De ontkerkelijking is begonnen toen er in 

de kerken geen stilte meer te vinden was” 

zei monnik Jeroen Witkam in Volzin, het 

tijdschrift voor religie en samenleving. Ie-

der mens heeft stilte nodig: Stilte waar wij 

vandaan komen en weer naar toegaan. Om 

daar aan herinnerd te worden zijn kerken 

gebouwd. Monniken zijn altijd zoekers naar 

stilte geweest. Een mooi voorbeeld waar 

we dat tegen komen is de film van Philip 

Gröning uit 2006 “Into Great Silence*” over 

La Grande Chartreuse in de Franse Alpen. 

De film gaat over het leven van monniken 

die in een Kartuizerklooster wonen. Hun 

taal is gebarentaal, hun gezangen zijn zon-

der orgel en hun werk is in eigen tuin. 

Als er ergens in deze overvolle stad nog 

stilte te vinden is dan dat wel in hofjes. Het 

mooiste hofje van Amsterdam is te vinden 

aan de rand van de Jordaan, bijzonder 

om zijn stilte maar nog meer om zijn ge-

schiedenis van het Kartuizerhofje. Op de 

betrouwbare middeleeuwse Amsterdams 

plattegrond van Cornelis Anthoniszoon 

uit 1544 zien we geen Kartuizerklooster 

liggen. Zó zochten de bewoners van toen 

naar de stilte, ver buiten de stad. 

Kartuizer komt van het Franse Chartreuse, 

een plaats bij Grenoble, waar Bruno van 

Keulen met elf gezellen in 1084 hun kloos-

ter stichtte. Kartuizers leven niet volgens 

een vaste regel maar hebben opgetekende 

gewoonten. Ze leven ieder afzonderlijk in 

een eigen huisje of cel bij hun persoon-

lijke groententuin. In Amsterdam was dat 

niet anders. Het was de gewoonte dat de 

familie van de intredende monnik een cel 

liet bouwen bij de cellen die er al stonden. 

De monniken leefden in streng stilzwijgen, 

waren vegetariërs en voorzagen in hun on-

derhoud door handenarbeid en tuinbouw. 

Hun voorbeeld zijn de woestijnvaders in 

Egypte, eremieten die alleen leefden en 

van wie sommige boven op een pilaar hun 

tijd doorbrachten. Dit alles in navolging 

van Christus die de woestijn introk om te 

bidden. 

Het Kartuizerklooster uit 1394 lag buiten 

Amsterdam en was genoemd naar Sint 

Andreas, van het Andreaskruis dat in het 

wapen van Amsterdam te vinden is. Van 

het gebouw is niets meer over, alleen de 

straatnaam en het hofje zijn nog bekend. 

De ingang van het hofje is te vinden op 

Karthuizerstraat 89 en was bestemd voor 

weduwen met kinderen tot 19 jaar en on-

gehuwde vrouwen. Stadsbouwmeester Da-

niël Stalpaert 1615 -1676 was de architect. 

 

Op 28 februari 1650 werd op het voorma-

lige Kartuizerklooster terrein de eerste 

steen gelegd van het Huys-zitten-Wedu-

wen-hofe, later Kartuizerhof genoemd. In 

dit geval geen kerkelijk- of particulier initi-

atief maar dat van de Huiszitten Meesters 

van de stad. Het ontwerp heeft vier bakste-

Stil hofje
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.

In THE SPOTLIGHTS: 

Sinds september heeft de Oude 
Lutherse Kerk op het Spui een nieuwe 
predikant: André van der Stoel.  In dit 
artikel maken wij nader kennis met 
hem.  

Jeugd
In 1990 werd André geboren in Woer-
den. Hij maakte deel uit van een 
boerengezin. Zijn ouders hebben een  
melkveehouderij. Zes jaar later ver-
huisden ze naar Ooltgensplaat op het 
eiland Goeree-Overflakkee.  De fami-
lie ging trouw naar de kerk , een her-
vormde gemeente die zich rekende 
tot de Gereformeerde Bond.  Ze waren 
serieus in geloofszaken, maar niet 
streng.  André volgde onderwijs op 

christelijke scholen waar gebed en 
ochtendwijding gebruikelijk waren. 
De Bijbel werd vrij letterlijk genomen 
en de godsdienstles werd met name 
gewijd aan het christelijk geloof. Voor 
zijn vwo-opleiding fietste hij elke dag 
40 km heen en weer naar Middelharnis. 
Belangrijk voor zijn geloofs-
ontwikkeling waren de kampen van de 
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond 
(H.G.J.B.) waaraan hij van zijn dertiende 
tot zijn zestiende jaar deelnam en die 
hij ook vier keer zelf heeft geleid. Be-
halve de nodige ontspanning was daar 
veel aandacht voor het geloof. Elke 
ochtend was er in kleine groepjes een 
gesprek  over een Bijbeltekst.  Deze 
kampen maakten dat voor André het 
geloof meer deel werd van hemzelf.  

Studie en roeping
Toen hij op zijn achttiende zijn VWO di-
ploma behaalde vertrok hij naar 
Nijmegen voor de studie  tand-
heelkunde. Voor het eerst verliet hij zijn 
beschermde omgeving en kwam hij in 
een omgeving met andersdenkenden.  
Gelukkig kon hij zich aansluiten bij de 
reformatorische studentenvereniging 
Quo Vadis. Wekelijks was daar een 
Bijbelkring of een studiekring over een 
onderwerp.  Bij deze bijeenkomsten 
werd hij geprikkeld tot nadenken. Zijn 
studie voor tandarts beviel wel, maar 
toch kwam bij hem de vraag op: ‘Is dit 
de plaats waar God mij wil hebben?’ 
Langzamerhand ontstond bij hem de 
roeping om predikant te worden. Aan-
vankelijk vond hij zich nog te jong voor 
zo’n besluit. In de eerste brief aan Timo-

teüs trof hij de tekst aan laat niemand 
je afwijzen omdat je jong bent en zijn 
predikant in Ooltgensplaat zei na een 
gesprek  tegen hem: ‘Je hebt genoeg 
roeping om op weg te gaan.’ Dit alles 
was voor hem genoeg om een 
besluit te nemen: stoppen met de 
tandheelkunde en starten met theolo-
gie.

Theologiestudie
Hij koos voor de opleiding in Kampen 
omdat hij theologie wilde studeren 
binnen de breedte van de Protestante 
Kerk in Nederland.  Van professor 
Spronk herinnert hij zich de uitspraak: 
‘De Bijbel kan mijn vragen wel aan.’ De 
studie riep inderdaad verscheidene 
vragen op, zoals: Heeft God daadwer-
kelijk iets in de geschiedenis gedaan? 
Grijpt God nog in deze wereld in? Wat 
moeten we in de Bijbel symbolisch 
opvatten? Hij kwam tot het inzicht dat 
niet op alle vragen antwoorden zijn, 
maar het vertrouwen blijft. Niets valt 
uit Gods hand. Tijdens zijn tweede 
studiejaar maakte André een 
moeilijke periode door. Hij kwam tot 
het besef dat hij homo is. Wat zouden 
de mensen ervan vinden en hoe lag 
dit in het geloof?  Wat hem hielp was 
het lezen van Maarten Luther’s Over 
de vrijheid van een christenmens. God 
heeft ons door zijn liefdesoffer uit pure 
genade tot vrije mensen gemaakt. 
God vraagt slechts dat wij elkaar liefde 
geven.  André voelde dat God hem 
ten diepste kende en dat hij door 
Hem geaccepteerd werd zoals hij was. 
En als twee mensen een liefdesrelatie 

  nieuwe predikant 
     André van der Stoel
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  nieuwe predikant 
     André van der Stoel

       door Piet Windhorst 

hebben dan is dat juist iets moois. Dit 
proces dat hij doormaakte bewerkstel-
ligde ook dat hij anders in de wereld 
kwam te staan. Niet alles hoeft strikt 
binnen de voorgegeven kaders te pas-
sen, maar diversiteit in geloof en leven 
is juist heel verrijkend.  

Masterstudie en eerste banen
Omdat de theologische opleiding in 
Kampen stopte,  moest André voor 
zijn masterstudie naar Amsterdam. 
Hij koos voor de opleiding gemeente-
predikant, een driejarige opleiding.  De 
overgang naar Amsterdam leek niet 
eenvoudig, zeker niet als je oorspron-
kelijk van een boerderij komt. Maar hij 
voelde al snel ‘in Amsterdam gebeurt 
het’. Lange wandelingen door de stad 
leerden hem Amsterdam kennen. Hij 
ging wonen in Zuidoost en werd zelfs 
verliefd op de stad.  Tijdens zijn oplei-
ding tot predikant  maakte hij ver-
der persoonlijke ontwikkelingen door.  
Door o.a. ds. Holwerda en  ds. Hanna 

Terugblik zomer 2018 

Rijken van het Vocaal Theologen Ensem-
ble kreeg hij veel belangstelling voor 
liturgie en het kerkelijk jaar. Maar vooral 
voor de liederen en de muziek. Hij kreeg 
ook interesse in de missionaire kant van 
de kerk. In zijn wijk Zuidoost heeft hij  
vanuit de protestante gemeente aldaar 
een pioniersproject opgezet. Toen hij af-
gestudeerd was werd hij daar op 10 de-
cember 2017 bevestigd als predikant en 
voortrekker in het project Thuis in 
Zuidoost.  Het was hem opgevallen 
dat in zijn wijk veel jongeren waren 
die alleen op de stad gericht waren. Hij 
hoopte dat er in Zuidoost een netwerk 
van studenten en jonge starters zou 
ontstaan die elkaar ontmoeten en leren 
kennen en die samen zoeken naar verdi-
eping. Het eerste halfjaar pionieren was 
leerzaam en geeft hoop voor de toe-
komst. Daarom gaat hij naast het werk 
in de ELGA door met dit project. 
Tijdens zijn opleiding liep hij o.a. stage 
bij de PKN-gemeente in Ouderkerk aan 
de Amstel. Afgelopen seizoen was deze 

gemeente zonder predikant en toen 
was hij daar tijdelijk bijstand in de ere-
dienst en het pastoraat.  

De Oude Lutherse Kerk
Ondertussen kreeg hij de adverten-
tie onder ogen  waarin een predikant 
werd gevraagd  voor de Oude Lutherse 
kerk. Hij aarzelde om twee redenen: 
ben ik niet te jong en te onervaren en 
pas ik in de lutherse kerk? Toen hij wat 
beter geïnformeerd was, zag hij dat hij 
heel goed paste in de lutherse kerk. Hij 
bewondert de openheid en de vrijheid, 
maar waardeert ook dat men hecht aan 
traditie. Vanuit een diepe worteling is 
er ruimte voor herijking en vernieu-
wing. Hij verheugt zich op de diensten 
in de OLK. Voor zijn taken bij anker-
punten MLK en Augustanahof komt 
zijn pionierservaring zeer van pas.  

Hobby’s
Het kan erop lijken dat André alleen 
bezig is met geloof en kerk. Hij heeft 
echter ook hobby’s. Hij wandelt graag 
en besteedt veel tijd aan lezen. Het 
doen van bordspelletjes vindt hij heel 
leuk. Zijn grootste hobby is zingen. Hij 
is nog steeds lid van het Vocaal Theolo-
gen Ensemble (VTE) en neemt deel aan 
concerten. Ook bezoekt hij graag con-
certen en musea. Op 9 september doet 
hij intrede. Wij wensen hem veel succes 
in zijn nieuwe werkkring. 

De Oude lutherse Kerk is bereikbaar via tramlijnen 2, 11 

en 12 halte Singel / Spui, 4, 14  en 24  halte Rokin/Spui 

en de nieuwe metrolijn 52 halte Rokin of met de bussen 

285, 287 halte Rokin/ Spui.

Parkeergarages Kalverstraat, Q-park de Bijenkorf, NH 

Carlton hotel Amsterdam’s  Parking Vijzelstraat.  
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Geslaagde MLK Buurtborrel  
Zaterdag 14 juli was er een buurtborrel vanuit 
de Maarten Luther Kerk georganiseerd. Het 
was een prachtige warme dag en er kwamen 
zo’n 50 buurtbewoners gezellig wat eten, 
drinken en bijkletsen. Het was een mooie ge-
legenheid om contact met de buurtbewoners 
te behouden, zeker nu de kerk zelf al enkele 
maanden gesloten is wegens verbouwing. Ook 
liet de nieuwe predikant zich even zien die na 
de zomer aan de slag gaat binnen de Lutherse 
gemeenschap en daarmee ook de MLK. Al 
met al was het een leuke en gezellige borrel. 

Dagje uit met kinderen uit 
Zuidoost
Een zomeruitje voor kinderen die niet op va-
kantie kunnen, dát was het doel van het bus-
reisje dat op 25 juli plaatsvond. In totaal ging 
een groep van 52 mensen met de bus naar 
‘t Gooi, kinderen samen met hun ouders, 
om daar onder leiding van een boswachter 
te genieten van de natuur. Dit zomerreisje 
was een samenwerking van de Lutherse 
diaconie, de Protestantse Gemeente Zuidoost 
en Stichting Treasures. De kinderen waren 
uitgenodigd via het project “De Nieuwe Stad 
op Maandag”, via de kinderclub uit “De Drie 
Stromen” en via de kerkgemeenschappen. 

Wat was het een mooie dag! De kinderen kon-
den lekker genieten van het buiten zijn, de 
natuur voelen, een rivierkreeft zien, en leren 
dat wijzelf ook ‘natuur’ zijn. De ouders wer-
den voorzien van een lekker bakje koffie/thee 
en met de hele groep werd samen gegeten. 

Bij terugkomst in Zuidoost kreeg elk kind 
een vakantietasje met leuke dingen om 
thuis te doen in de vakantie. Wat wa-
ren de kinderen en hun ouders dank-
baar! ”Nu voelt het echt als vakantie, als je 
even weg bent geweest”, zei één van hen. 

Terugblik op 1e halfjaar ‘De 
Nieuwe Stad’ op Maandag’”
Wat is het bijzonder om te zien wat een ont-
wikkeling de openstelling van De Nieuwe Stad 
op maandag heeft doorgemaakt. In janu-
ari begonnen we voorzichtig met een kleine 
groep mensen en enkele losse activiteiten. 
Het team bestond uit vertegenwoordigers 
van vijf verschillende kerken: het Lutherse 
brandpunt Zuidoost, de Protestantse Ge-
meente Zuidoost, de Katholieke parochie “De 
Graankorrel”, de Ghanese Baptisten en de 
pinksterkerk Treasures. Door de diversiteit in 
het team lukte het in de loop der maanden 
een divers publiek aan te trekken. Inmiddels 
komt er elke maandag een vast groepje oude-
ren om samen te kletsen, spelletjes te spelen 
of te knutselen, er komt ook een vaste groep 
kinderen naar onze activiteiten, er komt een 

aantal nieuwkomers om de Nederlandse taal 
te oefenen en er komt een groep mensen 
voor de warme maaltijd van Soup Kitchen. 
Door de diversiteit aan mensen en door-
dat we verschillende activiteiten naast el-
kaar aanbieden is er een vrijheid om te zijn 
wie je bent en om te kiezen wat je wilt doen. 

                 

  TERuGBLIK Zomer 2018
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  MYSTIEK In BEELD

Foto “Gordiaanse knoop”, Maria Scherf

Mystiek en mystieke ervaringen zijn van 

alle tijden, plaatsen, religies en culturen. 

De  belangstelling voor mystiek  groeit in 

onze tijd.  Maar wat is eigenlijk  mystiek?  

Wat is een mystieke ervaring? En wat kan 

ik er mee? Vragen waar niet zo eenvoudig 

antwoord op te geven is. Zeker is dat het te 

maken heeft met de diepere lagen van de 

ziel, met innerlijke beelden die soms 

onuitwisbaar en onontwarbaar lijken……

Gelukkig zijn veel mystieke ervaringen, 

overdenkingen en zoektochten verwoord, 

bezongen of verbeeld. Prachtig, ontroe-

rend, soms confronterend. Naast onze ei-

gen ervaringen kunnen we putten uit een 

schat aan verhalen, gedichten, liederen en 

beelden. 

In 10 maandelijkse bijeenkomsten onder-

zoeken Thom Breukel (tekenaar/auteur) en 

Maria Scherf (beeldend kunstenaar/ bege-

leider) samen met u wat die verhalen, ge-

dichten en liederen ons te zeggen hebben. 

Centraal staan teksten uit diverse tradities 

en tijden. In het afgelopen seizoen hebben 

we o.a. Etty Hillesum, Eckhart, Teresa van 

Avila, Arvo Pärt en Jawlensky. beter leren 

kennen. Komend seizoen putten we verder 

uit rijke bronnen – waarbij ruimte is voor uw 

inbreng. Te denken valt aan teksten van Ter-

esia van Lisieux, Rabindranath Tagore, Mon-

driaan, Satie, Dag Hammarskjöld, Anselm 

Grün en Hildergard von Bingen.

Omdat de begrippen mystiek en mystieke 

ervaring moeilijk in woorden te vatten zijn, 

blijft het niet bij in gesprek gaan, maar 

komt het “doen” zeker aan bod: tekenen, 

schilde-ren, boetseren, etc. , in diverse tech-

nieken. Meditatie is onderdeel van elke bi-

jeenkomst.

Wij bieden u tijd en ruimte voor verbin-

ding, verwondering en verdieping. 

Wij vragen van u de intentie om deze 

ontdekkingsreis in zijn geheel aan te gaan!

Data: 5 sept., 10 okt., 7 nov.,12 dec. 2018;

9 jan., 6  feb., 6 mrt., 10 apr., 15 mei  en 12 

juni  2019                      Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Plaats: Huis op het Spui

Handboogstraat 4,  Amsterdam Centrum 

Kosten: €130,-, vooraf te voldoen

incl. materiaal, koffie/thee, teksten 

(betalingsregeling is mogelijk)

Ervaring is niet nodig, ieder is van harte 

welkom!

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden 

voor deelname? Dat kan bij: Maria Scherf

e-mail: frscherf@gmail.com

tel. 06 28194999

De rijke schat aan materiaal uit vorige sei-

zoenen vraagt om publicatie in boekvorm!

Het boek staat in de steigers…

Wilt u een bijdrage (sponsoring, fondsen-

werving o.i.d.) leveren aan verspreiding van 

dit kostbare materiaal? Heel graag!

Bel of mail ons! 

vervolg Luthers Weeshuis

Korte geschiedenis Luthers 
Weeshuis

Op 6 maart 1678 kocht Jan Geerkens (1637-

1678) een perceel grond met opstallen aan 

de Lauriergracht en schonk dit vervolgens 

aan de Lutherse Diaconie om op die plaats 

een weeshuis te bouwen. In hetzelfde jaar 

werd al een vleugel in gebruik genomen 

en kwamen de eerste 6 kinderen. Dit aantal 

groeide tot 80 in 1690.

In de 1811 werd het Weeshuis aan de Lau-

riergracht hospitaal voor de Franse bezet-

tingsgroepen. De inmiddels 141 wezen wer-

den overgebracht naar het Oude Mannen 

en Vrouwen Huis aan de Nieuwe 

Keizersgracht.

In 1881 besloot de Diaconie een weeshuis 

te stichten voor max 50 kinderen boven de 

veertien jaar. Dankzij een schenking 

(F. Franke) kon een nieuw weeshuis worden 

gebouwd aan de Weteringsschans. Dit werd 

in 1884 in gebruik genomen. In het begin 

van de twintigste eeuw (1901) werden de 

zgn. kinderwetten ingevoerd. Het Luthers 

Weeshuis behoorde tot de eerste instel-

lingen die bereid waren voogdijkinderen 

op te nemen. Daardoor werd het weeshuis 

een voogdijinstelling annex kindertehuis. 

Geleidelijk verbreedde zich de doelgroep: 

minder wezen en meer ‘in nood verkerende 

kinderen’ in algemene zin.  In 1962 kreeg 

het Weeshuis de naam Jan Geerkeshuis. In 

de volgende decennia ontstonden er nieu-

we inzichten over jeugdzorg. In 1985 werd 

het huis aan de Weteringschans gesloten. 

De toenmalige pleegzorgtaken zijn nu on-

dergebracht bij jeugdhulpinstelling Spirit. 

Tot 2014 bleef het Weeshuis nog een aparte 

instelling van de diaconie. In dat jaar droeg 

het toenmalige bestuur de taken weer over 

aan de diaconie.
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Onderzoek alles, bewaar het goede

nog een Weeshuishoekje met de staande 

klok en het bankje die vroeger in het Jan 

Geerkeshuis stonden en die oud-wezen 

zeker zullen herkennen. 

De diaconie ondersteunt ook andere pro-

jecten met/voor jongeren. Zo steunen we 

bijv. projecten voor maatschappelijke 

stages, waarbij jongeren leren om iets te 

doen voor een ander. Ook bieden we elk 

jaar 7 gezinnen met kinderen (met een 

smalle beurs) de mogelijkheid om een 

weekje op vakantie te gaan. In Amster-

dam Zuidoost organiseert de diaconie 

met kerken daar een wekelijkse inloop 

voor ouders en kinderen. Ook steunen we 

kinderprojecten van partners in Amster-

dam en Haarlem. We beperken ons niet 

tot onze eigen stad en regio, maar steunen 

ook wereldwijd kinderprojecten. Bv. het sc-

holenproject van oud-Weeshuisbestuurslid 

Paul Toorenburgh in Thailand. Een kinder-

project in Zambia. Een onderwijsproject 

van ADC in Kenia. En een vakopleiding 

voor Palestijnse jongeren op de Westbank 

en in Gaza.

De oorspronkelijke weeshuisdoelstelling 

is echter springlevend. De diaconie steunt 

via het ‘Weeshuis’-fonds in Amsterdam en 

wereldwijd projecten voor jongeren.

Onze belangrijkste partner is Spirit jeugd-

zorg. Zo steunde het ‘Weeshuis’ onder 

meer het project Trainingshuis 16+ van 

Spirit. Het Trainingshuis is bedoeld voor 

jongeren van 16 en 17 jaar die uit een 

gesloten of besloten setting komen en de 

volgende stap gaan maken naar zelf-

standig leven. Het Trainingshuis biedt een 

tussenstap bij het ‘leren’ zelfstandig wonen 

en leven.

Ook steunen we Spirit bij een project voor 

de ontwikkeling van digitale hulpverlening 

aan jongeren en het project Qleur waarin 

de hulpverlening aan homoseksuele/lhbti 

jongeren wordt verbeterd. Daarvoor kreeg 

Spirit onlangs de Roze Loper. Momenteel 

overleggen we of Spirit ook betrokken kan 

worden bij onze activiteiten rond de Pride 

op het Spui (in de Oude Lutherse Kerk).

De diaconie organiseert ook maaltijden 

tussen jongeren van Spirit en ouderen en 

jongeren uit de lutherse gemeenschap. Bv. 

in de Lutherhof. In de vorig jaar geopende 

Augustanahof in Bos & Lommer is een 

van de woningen bestemd als gasthuis. 

Hier vangen we steeds voor plm. 1 jaar 

in samenwerking met Spirit een jonge 

vluchteling (zgn. AMA, alleenstaande 

minderjarige asielzoeker) op die net 18 is 

geworden en nog een tussenstap nodig 

heeft. Momenteel verblijft er een jonge 

Eritrese zwangere vrouw. Ze maakt deel 

uit van de hofgemeenschap en heeft ook 

een vrijwillige mentor uit de hof. Leuk om 

te weten: in de Augustanahof is op de 

overloop van de eerste verdieping ook 

                       t

  LuTHERS WEESHuIS

In de schatkamer van het Amsterdamse 

Stadsarchief liggen albums open op een 

dubbele pagina. Links zien we Cathrientje 

Krop (1903-2000) en op de rechter pagina 

Marie Wagenaar (1903-1959), Jannetje 

Klene (1902-1919) en Rika Bulsing (1902-

1980).

Jannetje Klene verloor haar vader toen zij 

drie jaar oud was. Haar moeder overleed 

vijf jaar later, en zo kwam ze in oktober 

1910 in het weeshuis, samen met haar zus 

Marianne en haar broertje Adolf.

‘Een heel net meisje, aardig en voorko-

mend’ werd over haar in de administratie 

genoteerd. De kinderen werden zoals 

gebruikelijke ondergebracht bij gezinnen 

in het oosten van het land. Jannetje kwam 

eerst terecht in Ruurlo, waar ze ook naar 

school ging, en vanaf 1911 in Loenen. 

Vanaf mei 1918 verbleef ze weer in het 

weeshuis. Daar overleed ze op 17 decem-

ber 1919. Waarschijnlijk is dit de enige foto 

die ooit van haar is gemaakt. 

Van het boek ‘Verhalen uit het Luthers 

Weeshuis’ zijn nog enkele exemplaren te 

koop ad 10 euro via Algemenezaken @

luthersamsterdam.nl 
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  LuTHERS WEESHuIS

Dit is slechts een selectie van overige bijzondere ontmoetingen. Voor meer informatie over 
tijden en bijzonderheden raadpleegt u de nieuwsbrief van de brandpunten of de website.

2 november
Oude Lutherse Kerk
Met Alle Zielen.......

17 september, 19.00 uur
Oude Lutherse kerk

intro Lutherreis

27 oktober
Woerden

Landelijke Lutherdag

17 november 16.00 uur
Oude Lutherse Kerk

Concert Harp en Fluit   

3 oktober start nieuw seizoen Theatergroep Met eLKaar
Theatergroep Met eLKaar heeft na een mooie afsluiting van het afgelopen seizoen, nu even 

een  onderbreking voor de zomer en vakantie. Echter na de zomer komt de groep weer bij 

elkaar op woensdag 3 oktober bij HVO-Querido in activiteitencentrum de Miranda, Peel-

straat 85. Daarnaast zullen we net als afgelopen seizoen weer bij elkaar komen bij Plein van 

Siena, Rijnstraat 109.  Deze twee locaties zullen elkaar wekelijks afwisselen. Dit wegens de 

verbouwing in de Maarten Luther Kerk. Echter zodra de verbouwing klaar is zullen we weer 

de kerk gaan gebruiken zoals gebruikelijk. De groep is een mooie mix van mensen van 

HVO-Querido en buurtbewoners. Ook benieuwd, kom eens kijken of het wat voor je is. Op 

woensdagmiddag van 13:30-15:30 komen we bij elkaar. Neem contact op met de diaconaal 

werker Wessel Nijholt voor meer informatie. W.nijholt@diaconie.com

15 september, 15.00 uur
Oude Lutherse kerk

concert en verjaardag ds Wöhle

elke dinsdag 10.30-16.30 uur
Haarlem
Inloop

13 september 09.00 uur
Dagtocht opgave nodig

H4H Kerkenpad Antwerpen

elke zondag om 17.00 uur 
Vesperviering
Augustanahof

30 november 18.00 uur
Nicolaaskerk Amsterdam

Oecumenische Vesper

22 september 14.00 - 18.00 uur
Oude Lutherse Kerk

International Day of Peace

8 september  
diverse plaatsen

Open Monumentendag

elke 3e Woensdag 17-18 uur 
(met soepmaaltijd tot 19 uur) 

Vesperviering Lutherhof

28 oktober
Oude Lutherse Kerk

Groninger dienst

5 september
Huis Op Het Spui

start Mystiek in beeld

  
SAMEnKOMSTEn

9 september 15.00 uur
Oude Lutherse Kerk

Intrededienst André vd Stoel

1 december 15.00 uur
Oude Lutherse Kerk

Concert Conservatorium

 7 oktober
Oude Lutherse Kerk en H4H

Scheppingszondag

13 oktober 10.00 -13.00 uur
Haarlem
Bazaar
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Wereldwijde strijd voor ac-
ceptatie en rechten lhbt-ers

In veel landen worden lhbt-ers* gediscrimi-

neerd en zijn hun (mensen)rechten niet 

gegarandeerd. Kerken spelen daar helaas 

regelmatig een onderdrukkende rol i.p.v. 

een bevrijdende. 

Rond de Pride organiseerden we op het 

Spui weer diverse activiteiten waaronder 

een goedbezochte avond (300 bezoekers) 

over Rights Out There. Hier vertelden lhbt-

ers uit o.a. Tunesië, Soedan, Taiwan, Zimba-

bwe en Libanon hun aangrijpende verhalen 

van verzet. Regelmatig verblijven er in onze 

diaconie-gasthuizen mensen die vanwege 

hun geaardheid moesten vluchten. Soms 

moeten ze zelfs ‘vluchten’ uit een AZC om-

dat ze daar bedreigd worden.

De diaconie steunt via Kerk in Actie en de 

Lutherse Wereld Federatie organisaties 

die opkomen voor acceptatie van lhbt-ers. 

Bv. de organisatie Ujaama – dit woord uit 

het Swahili betekent letterlijk broeder- en 

zusterschap- in Zuid-Afrika. In het pro-

gramma ‘Body Theology’ agendeert Ujamaa 

ruimte voor het bespreken van seksualiteit, 

HIV en gender thema’s in groepen en in de 

kerk. Op 29 juli collecteerden we er met 

elkaar voor.

Op zaterdag 28 juli ontmoetten we met een 

aantal gemeenteleden twee gasten uit In-

dia. Zij waren in Amsterdam ivm het Wereld 

Aids Congres in de RAI. De twee pastores, 

Thomas Ninan en Joseph Thomas zijn ver-

bonden aan de Raad van Kerken in India. Van 

deze oecumenische koepel zijn ook diverse 

Lutherse Kerken in India lid, waaronder de 

Lutherse Kerk in de zuidoostelijke deelstaat 

Andhra Pradesh met 3 miljoen leden. 

Thomas Ninan volgde een opleiding van 

drie jaar bij Ujaama. De pastores hebben 

als speciale taak om de onderwerpen lhbt+, 

gender en hiv/aids in de kerken bespreek-

baar te maken. Dat doen ze via voorlich-

tingsmateriaal en colleges voor pastores en 

studenten van theologische opleidingen. 

Dit leidde tijdens onze ontmoeting tot de 

vraag in hoeverre er in onze theologische 

opleidingen in Nederland aandacht is voor 

lhbt+. 

We liepen samen met onze gasten de Pride-

walk en hadden ontmoetingen in de Oude 

Lutherse Kerk, diaconaal centrum ‘In de 

Zwaan’ en de Augustanahof. Op de zondag 

daarna werkte Thomas Ninan mee aan de 

viering in de Oude Lutherse Kerk.

Bijzonder om zo als lutherse gemeenschap 

onderdeel te zijn van de wereldwijde oecu-

menische familie en samen te knokken voor 

menselijke waardigheid en recht.

*LHBT = Lesbisch, Homoseksueel, Bisek-

sueel, Transgender

(foto: onder Ontmoeting met pastores Joseph Thomas 

en Thomas Ninan uit India)

‘Bij Maarten’
foto boven: Johan de Boed ‘Waarom wonen en meedoen 

in zo’n project van de Diaconie? Omdat ik me thuis voel in 

de Lutherse Gemeente”

De diaconie heeft een woning in het zgn. 

Kemperblok in de Rivierenbuurt in gebruik 

genomen en maakt daar een mini-hofje van. 

Er komen twee vaste bewoners. Eentje is al 

bekend nl. Johan de Boed, actief vrijwilliger 

van Brandpunt Stad. In de woning komt een 

opvangplek voor tijdelijk verblijf in samen-

werking met De Regenboog. En er komt een 

logeerplek voor kortdurende noodopvang. 

De bewoners en gasten hebben -net als in 

de gasthuizen ‘In de Roos’ en ‘In de Waard’- 

een gezamenlijke woonkamer, keuken en 

badkamer. Bewoners en gasten committe-

ren zich tijdens hun verblijf aan omzien naar 
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elkaar en buurt. Hiervoor stond de ‘Regel 

van de Augustana’ model, zoals die geldt 

voor de bewoners van de Augustanahof. We 

noemen deze nieuwe plek ‘Bij Maarten’. Zo 

laten we natuurlijk de verbinding met het 

lutherse zien, maar ook de verbinding met 

de nabijgelegen Maarten Luther Kerk. Het is 

namelijk de bedoeling dat de vaste bewo-

ners en gasten hier mee gaan doen bij de, 

na de verbouwing, op te starten diaconale/

kerkelijke activiteiten. 

‘Bij Maarten’ past in het beleid van de 

diaconie om te investeren in gemeenschap-

pen als dragers van duurzaam diaconaat. 

U kunt hier meer over lezen in ons nieuwe 

beleidsplan ‘De horizon open’ (zoeken op 

www.diaconie.com of even opvragen bij het 

diaconaal centrum ‘In de Zwaan’).

Kijk eens anders
Het thema van de 12e Groninger Dienst op 

28 oktober in de Oude Lutherse Kerk is ‘Kiek 

ais aans’ (kijk eens anders). Onze eigen ds 

Harry Donga leidt de dienst, Christiaan de 

Vries speelt orgel, Groninger troubadour 

Henk Jan de Groot zingt liederen en 

kunstenares Trijny Wilkes Hamming expo-

seert schilderijen over het Wad en het Hoge 

Land. We zijn in 2007 met deze diensten 

begonnen via het thema ‘Van Heinde en 

Verre’. We organiseerden toen -in het be-

wustzijn dat we als lutheranen zelf ook een 

migrantengeschiedenis hebben- vieringen 

met migrantenkerken uit Afrika en Azië. 

Toen zeiden we tegen elkaar: we hebben 

ook migranten uit eigen land bv. Gronin-

gers die ‘emigreerden’ naar het Westen. Zo 

ontstonden de Groninger diensten. Maar we 

houden ze onder ‘kerktijd’. We hopen dat u 

als vaste kerkganger op het Spui niet denkt: 

o dat is voor die lui uit het Noorden, dus ik ga 

Het Begin......

dingen werden gepresenteerd tijdens de 

feestelijke afsluiting van het project. 

Winnaar uit Amstelveen was groep 7B van 

de Openbare Piet Hein school. Deze klas 

bedacht een mechanische meeuw die 

op zonne-energie kan vliegen en die de 

wereld afspeurt naar plastic afval. Zodra 

dit afval gevonden schakelt de meeuw zijn 

buddy in, een soort spin die ook op zonne-

energie werkt en die het afval kan 

oppakken. De buddy brengt het plastic 

afval naar een fabriek die (wederom op 

zonne-energie) het plastic afval omzet 

in bakstenen waarmee huizen kunnen 

worden gebouwd in ontwikkelingslanden. 

In Amsterdam werd de eerste prijs gewon-

nen door groep 7 van de Leonardo da Vinci 

school. 

Zij ontwierpen een wasmachine op zonne-

energie, waardoor ook huishoudens 

zonder elektriciteit makkelijk hun kleren 

kunnen wassen. 

De wasmachine wordt gemaakt van gere-

cyclede olievaten en het vuile waswater 

wordt gelijk gefilterd en gezuiverd voor 

hergebruik. 

niet. We hopen juist dat u wel komt. De taal 

in de dienst is weliswaar een beetje anders 

dan het reguliere Nederlands, maar beslist 

goed te doen. En de liturgie is tweetalig en 

de preek is ook in het Nederlands beschik-

baar (even vragen bij binnenkomst) dus 

u kunt meelezen. En de ‘kovvie en kouke’ 

na de dienst smaken ook niet verkeerd. 

Welkom dus in de komende Groninger Di-

enst op 28 oktober. En heeft u mensen met 

Groninger roots in uw netwerk of buurt, 

breng ze mee!

Plek Onder de Zon 

De diaconie zet zich op verschillende 

manieren in voor duurzaamheid en kli-

maat. Diverse basisscholen uit Amsterdam 

en Amstelveen deden zo ook dit jaar weer 

mee met het project “Plek Onder de Zon”. 

Op school kregen zij in gastlessen uitleg 

over de werking van zonne-energie en ver-

volgens gingen zij hiermee zelf aan de slag. 

Elke leerling bedacht een uitvinding op 

zonne-energie die zowel voor henzelf als 

voor mensen in een ontwikkelingsland van 

meerwaarde zou zijn. De mooiste uitvin-
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Een verhaal 
HET WAS AARDEDOnKER….

Maar er was niemand die dat wist.  Dat 
kwam omdat er nog niemand op aarde 
was, zelfs geen mensen. De aarde lag 
nog te slapen want in het donker kun 
je toch niets beginnen. Alleen de wind 
was wakker. Hij liet de zandkorreltjes 
dansen in de lucht en het water zacht-
jes golven. Verder was het doodstil. 
Maar wat was dat? De wind hield even 
zijn adem in, hij had wat gehoord! Voor 
het eerst in zijn levensdagen klonk er 
een Stem op aarde. “licht”, riep de 
Stem en toen werd het zomaar licht. 
Lieve hemel, dat was een mooi gezicht. 
En midden in dat licht stond God. Hij 
was er ook stil van geworden want zo 
mooi vond hij het licht. Nu kon je alles 
goed zien. Wat een prachtige kleuren 
vertoonde de aarde. Toen zei God: 
“ wat goed dat er licht is, nu kan ik 
aan het werk. Ik ga van de aarde iets 
heel moois maken, een plek waar de 
mensen zich thuis zullen voelen. Laat 
ik maar beginnen een paar namen te 
verzinnen, dat praat makkelijker. Het 
donker noem ik nacht en het licht dag. 
God keek nog eens goed rond. Die 
aarde daar is best wat van te maken, 
dacht hij. Laat ik maar vlug beginnen 
want voor het zondag is wil ik klaar zijn. 
En zo begon God de mooiste plannen 
te verzinnen. En voor hij er erg in had 
was het al weer avond geworden. “Dag 
,dag” zei God. En toen was de eerste 
dag voorbij. 
De volgende morgen was God vroeg 
wakker. Hij keek eens naar de lucht. 
Wat voor weer zou het vandaag 
worden? Hoog in de lucht dreven de 
wolken voorbij. Sommige wolken zaten 
elkaar achterna. En als ze elkaar te pak-
ken kregen, zweefden ze samen verder. 
Daar zal de wind wel achter zitten, 
dacht God. De wolken speelden samen 
een heel mooi spel. Telkens verzonnen 
ze nieuwe figuren. God kon er wel uren 
naar blijven kijken. “Ik noem de lucht 
hemel,’ zei God, “een mooiere naam 
bestaat er niet.” En voor hij er erg in 
had was het al weer avond geworden. 
“Dag, dag,” zei God. En toen was de 
tweede dag voor bij.
Op de derde dag kreeg God het pas 
echt druk. Het regende. Er vielen alle-
maal dikke druppels naar beneden. Als 

dat nog lang zo door bleef gaan dan 
werd de aarde een grote modderpoel. 
En dat was de bedoeling niet. Gelukkig 
wist God daar wel raad op.”Deze kant 
op “ riep hij tegen de regen drup-
pels, “daar moet een zee komen.” En 
toen maakten de druppels beekjes 
en de beekjes maakten rivieren en de 
rivieren maakten samen de zee. De zee 
kwam vol water te staan en de aarde 
werd droog. Af en toe zou er nog wel 
een buitje vallen, maar dat was goed 
voor de planten en de bomen. Die 
konden er van groeien. Eindelijk hield 
het op met regenen, De aarde fleurde 
er helemaal van op. Overal bloeiden de 
bloemen. Madeliefjes en paardebloe-
men, gewoon te veel om op te noe-
men. En toen was ook de derde dag 
alweer voorbij. 
Op de vierde dag stond God vroeg op, 
want er moest nog heel wat gebeuren 
als hij zondag klaar wilde zijn. De tijd 
ging zo snel en God wilde wel eens we-
ten hoe laat het was. Gelukkig begon 
het in de verte waar hemel en aarde 
bij elkaar komen al licht te worden. 
Even later kwam de zon stralend te 
voorschijn. De zon deed de hele dag 
haar best. Zij zorgde voor warmte en 
speelde met de schaduw. Midden op 
de dag werd de schaduw heel kort. Zo 
kon je precies zien wanneer het mid-
dag was. ’s Avonds werd de schaduw 
langer. En de zon verdween waar he-
mel en aarde bij elkaar komen. Nu was 
het tijd om uit te rusten. Van achter de 
wolken kwam de maan te voorschijn. 
Dat is de lamp voor de nacht, dacht 
God, dan is het toch niet helemaal 
donker op aarde. En de sterren kunnen 
de maan goed helpen.
De vijfde dag maakte God een strand-
wandeling. Lekker uitwaaien, heerlijk 

was dat. De wind speelde een spel-
letje met de golven. Iedere golf kreeg 
een muts met pluimen er op. En toen 
gingen ze elkaar achterna zitten. 
Maar ze kregen elkaar niet te pak-
ken, God lachte en riep: “Alle visjes 
in het water!” God zag grote vissen 
en kleine vissen. Allemaal hadden 
ze het naar hun zin. God keek eens 
omhoog naar neer de blauwe lucht. 
Weer lachte hij en hij stak zijn armen 
in de lucht en riep: “vogels vliegen!” 
De vogels sloegen hun vleugels uit 
en vlogen op. De hemel was niet 
langer leeg. En fluiten dat die vogels 
konden. Het klonk God als muziek 
in de oren. En er was weer een dag 
voorbij.
Nu wordt het tijd voor de mens dacht 
God. Ik geef hun de aarde cadeau, op 
de aarde mogen ze zich thuis voelen. 
God vond het fijn het aardmensen, 
die hij dus maar Eva en Adam en 
noemde, zo te kunnen verrassen. Nu 
zou het gebeuren! Hij kon echt niet 
langer wachten. God boog zich voor-
zichtig over de mensjes heen en blies 
zijn adem in hun neus. Zo kwamen 
Adam en Eva tot leven. Ze deden hun 
ogen open. “Verrassing” riep God,” 
allemaal voor jullie!” Het leek wel of 
ze jarig waren, De zon de maan en 
de sterren, de lucht en het water, 
de bloemen en de dieren. “ Wees er 
blij mee,” zei God,”want daar is het 
allemaal voor en wees er ook een 
beetje zuinig op.” Adam en Eva keken 
hun ogen uit. Wat was er veel te zien. 
God zag dat ze het net zo mooi von-
den als hij zelf. Zo was het goed en er 
was weer een dag voorbij.
En toen kwam de zondag. De dag dat 
God zelf ging genieten van alles wat 
hij gemaakt had….!
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teLefOOn: 020-642 23 73, emAiL: 
mArieKebrOuWer@LuthersAmsterdAm.nL
AndreAs WöhLe
teLefOOn: 06- 201 95 027, emAiL: 
A.WOehLe@LuthersAmsterdAm.nL

André VAn der stOeL
teLefOOn: 06-155 98 246,  emAiL: 
AndreVAnderstOeL@LuthersAmsterdAm.nL

OrgAnist:
christiAAn de Vries
teLefOOn: 06- 21848372, emAiL: 
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06-201 77 499, emAiL: guidOLeer-
dAm@gmAiL.cOm
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KOsteriJ@LutherseKerKhAArLem.nL
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KLAAsKOeLeWiJn@hOtmAiL.cOm
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Gemeenteblad nr. 2 loopt van 1 
december t/m 13 april 2019. Ons 
Gemeenteblad verschijnt 4 keer per 
jaar. U ontvangt hiervoor in juni/juli 
een acceptgiro. De artikelen geven 
niet noodzakelijkerwijs de mening 
van de Kerkenraad weer. Inlever-
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Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis  nummer 45 - 2018
Een nieuw nummer van het Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis is verschenen.  
Sinds de Lutherse najaarssynode 1987 rolt dit periodiek (nagenoeg) jaarlijks van de pers, nu 
reeds ruim dertig jaar.

Dit keer drie bijdragen. Om te beginnen een uitvoerig artikel van prof. dr. C. Houtman  over 
de Lutherse godsdienstonderwijzer J.Ph. Heukelom (1811-1895), een exponent van de 
moderne theologie. Vervolgens een toespraak gehouden door drs. Th.A. Fafié bij de her-
inwijding van het luidklokje van De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam. Tenslotte 
enkele notities over de wapens in de glas-in-lood ramen van de Lutherse kerk te Woerden 
betrekking hebbend op ds. G. Munter en zijn echtgenote. 
Losse nummers van dit kerkhistorische tijdschrift (40 bladzijden) kunnen worden besteld door 
het overmaken van € 4,50 naar INGB-nummer  IBAN:  NL 45 INGB 0005 779925, t.n.v. Th.A. 
Fafié inz. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem, onder vermelding van: 
graag toezending nr. 45/ 2018. Mocht U ook de komende nummers (één keer per jaar) willen 
ontvangen, geeft U dat dan aan op de girokaart; bij internet bankieren – gezien de verzending 
- ook graag steeds uw naam en adres vermelden.
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Aanvang	 																																				10.30	uur																																																		10.30	uur	 															10.30	uur
2	september	 	 															Ds.	A.	Wöhle	 														Gezamenlijke	viering,	10.00	uur	 Ds.	S.	van	Kammen
14e	zondag	na	Trinitatis												Startdienst	 	 																				25	jaar	De	Nieuwe	Stad	 H.	Avondmaal
																				
9	september	 	 															Mw.	ds	M.	Brouwer	 																							Mw.	ds.	L.	Keuning		 Mw.	ds	C.	Pumplun
15e	zondag	na	Trinitatis												meditatieve	muzikale	viering	 																									H.	Avondmaal

	 	 																																 15.00 uur
                  Intredediienst ds André van der Stoel
                                  H. Avondmaal

16	september	 																				Ds.	A.	van	der	Stoel	 																							Mw.	ds.	L.	Keuning	 Agapè
16e	zondag	na	Trinitatis	 	 																						 		 Ds.	S.	van	Kammen
	
23	september	 	 															Ds.	M.	van	Wijngaarden	 																										Ds.	F.	Brommet																										Kerkproeverij	in	Grote	Kerk	10.00	uur
17e	zondag	na	Trinitatis		 	 	 	 Ds.	S.	van	Kammen

30	september		 	 															Ds.	S.	van	Kammen	 																								Mw.	ds.	L.	Keuning			 Mw.	ds	M.	Brouwer
18e	zondag	na	Trinitatis

7	oktober	 	 															Scheppingszondag	 																								Mw.	ds.	L.	Keuning	 Ds.	S.	van	Kammen
19e	zondag	na	Trinitatis												Ds.	A.	Wöhle	 																									H.Avondmaal	 H.	Avondmaal
	 	 															m.m.v.	projectkoor	 																									m.m.v.	Cantorij
	 	 															gezamenlijke	afsluiting	met	4H4

14	oktober	 																			Mw.	ds	M.	Brouwer	 																									Ds.	F.	Brommet
20e	zondag	na	Trinitatis												H.	Avondmaal
	 	 															m.m.v.	Cantorij

21	ktober	 																			Dr.	Alan	Swanson	 																									Mw.	ds.	L.	Keuning	 Ds.	I.	Leng	Tan
21e	zondag	na	Trinitati	 	 																							

28	oktober	 																			Groningerdienst	 																									Mw.	ds.	L.	Keuning	 Vier	de	Zondag	
22e	zondag	na	Trinitatis												Ds.	H.	Donga	 																										H.	Avondmaal		 Ds.	S.	van	Kammen
			

2	november	 	 															20.00	uur
Allerzielen	 																			Mw.	ds	M.	Brouwer

4	november	 	 														Ds.	A.	Wöhle		 																									Mw.	ds.	L.	Keuning		 Ds.	S.	van	Kammen
23e	zondag	na	Trinitatis											H.Avondmaal	 	 	 H.	Avondmaal
	 	 														m.m.v.	studenten	‘Bridging	Gaps’

11	november	 	 															Ds	A.	van	der	Stoel	 																										Ds.	F.	Brommet	 Mw.	ds.	B.	Heckel
24e	zondag	na	Trinitatis

18	november	 	 															Ds.A.Wöhle	 	 																									Mw.	ds.	L.	Keuning	 Ds.	S.	van	Kammen
25e	zondag	na	Trinitatis	 	 																							

25	november	 																			Mw.	ds	M.	Brouwer	 																								Mw.	ds.	L.	Keuning	 Ds.	S.	van	Kammen
Eeuwigheidszondag	 															Lutherse	Mis	 																														m.m.v.	Cantorij																											H.Avondmaal
	 																			m.m.v.	Kwintessens	 																										
	 	 	 	 																								
2	december	 	 														Ds.	A.	Wöhle		 																									Mw.	ds.	L.	Keuning	 Ds.	S.	van	Kammen
1e	Advent	 	 														H.	Avondmaal	 																								 	 H.	Avondmaal

Oude Lutherse
Kerk aan het Spui 

Singel 411

Haarlem
Witte Herenstraat 22

De Nieuwe Stad
Luthuliplein 11


