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Luther & Amsterdam: bouwen
voor geloof en zorg

In Amsterdam bevinden zich tientallen panden die verbonden zijn of waren aan de Lutherse Gemeente. Niet gek als je bedenkt dat
bijna twintig procent van de bevolking van
Amsterdam Luthers was in de zeventiende en
achttiende eeuw. Naast gebouwen voor de
eredienst waren er veel gebouwen voor de zorg
voor armen en ouderen in de samenleving.
De tentoonstelling Luther & Amsterdam laat niet
alleen een historisch overzicht zien van de belangrijkste Lutherse gebouwen in Amsterdam,
maar schenkt juist ook aandacht aan de recente
ontwikkelingen. De Lutherse Gemeente heeft
haar vitaliteit getoond door herbestemmingen te
geven aan belangrijk erfgoed dat daardoor kon
blijven bestaan.
Luther & Amsterdam zal de eerste tentoonstelling zijn in de grote kerkzaal van het Luther Museum en loopt van 2 juli 2020 t/m 27 september
2020.
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Foto: Gezicht op de Plantage Muidergracht gezien vanaf de Plantage richting de
Zuiderkerk, links het Roeterseiland Toorenburgh, Gerrit, (Amsterdam)
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Troost, niet op voorraad.
door Sietse van Kammen

Iedere supermarkt heeft in deze
tijden van voorzichtigheid zijn eigen
beleid.
Maar zonder beleid is in geen geval
geen enkele winkel.
De tijd van achteloosheid, bij het binnenstappen van een zaak lijkt voorlopig niet terug te keren.
De twee winkels die ik met regelmaat aan doe, om boodschappen
te doen verwelkomen je op heel verschillende wijze.
Bij de een staat een bordje met informatie hoe te handelen.
De handvatten van het winkelkarretje (verplicht!) moet met desinfectievloeistof en een stuk keukenrol,
worden gereinigd.
Hierna kan de winkel betreden
worden. Bij de andere winkel is het
protocol uitgebreider.
Er is een systeem uitgezet waarbij
de bezoeker veilig wachten kan op
een geheel gereinigd karretje (hier
eveneens verplicht). Hierna word je
redelijk duidelijk ondervraagd over
eventuele klachten en pas daarna
mag je de zaak betreden. Absoluut
alleen!!
Het gaat mij niet om de aard van
de verschillen. Of de ene maatregel
terecht is of juist overdreven. Overbezorgd of juist oppassend. Het gaat
mij om het gegeven dat zij verschillen. Want eenmaal binnen is het
name-lijk dezelfde sfeer die mij treft.
Ik zou het omschrijven als: ‘voorzichtig, geremd, verontschuldigend,
tikkeltje haastig, ietwat angstig’.
Geen enkele bezoeker lijkt relaxed
of ongedwongen.
Met een zekere reserve jaagt de
winkelganger de schappen langs.
Vluchtig probeert deze, zo efficiënt
als het kan een parcours af te leggen.
Op voldoende afstand van andere
passanten en tegenliggers.
Er zijn er ook die laconiek lijken,
maar zij zijn in de minderheid.
Het schap waar ik in de eerste winkel het eerst langs ga, is het schap
welke ik in de tweede winkel het
laatst aandoe.
Overslaan doe ik het helaas nooit.
Helaas.

Wat nu volgt is een confessie, een
bekentenis, een biecht.
U hebt er niet om gevraagd om dit te
weten, maar u had op uw beurt ook
kunnen besluiten dit artikel ongelezen te laten..
U kunt zelfs nu nog besluiten om het
lezen te staken, maar u wilt het nu
weten, u bent al te ver, net als ik wanneer ik voor die schappen sta, is uw
verzet te slap.
De verleiding die ik tot twee keer
toe niet ongepasseeerd kan laten
en daarmee niet kan weerstaan is:
chocola.
Inderdaad, het gaat hier niet om cocaïne, GHB of XTC.
Mogelijk vindt u de ontboezeming ietwat flauw.
Wellicht onderschrijft u zelfs, wat ik
eens in een advertorial las, u weet
wel, zo’n advertentie vermomd als
een informatief artikel.
Dat chocolade troost en plezier biedt
en nog gezond is bovendien.
Dat cacao je hart opent en je verbindt
met je intuïtie.
En dat de aanwezige flavenoiden
mijn gelukshormonen een boost
geven.
Maar dan heeft u natuurlijk nog niet
gelezen dat ik de chocolade (puur) in
hoeveelheden consumeer die beslist
schadelijk zijn.
Niet alleen voor mij, maar voor ieder
ander mens.
Ik ben bezig mijn conditie ernstig te
ondermijnen en dat doe ik ook met
mijn moreel, teleurgesteld als ik ben
in mijzelf wanneer ik weer heb toegegeven en ernstig ben gezwicht.
Treurig en ongezond. Het schap van
mijn troost is schijn.
Werkelijke troost is niet op voorraad.
Mijn gedrag komt waarschijnlijk voort
uit stress die zich wel verklaren, maar
nog niet temmen laat.
Gebed en Bijbel lezen helpen zeker!
Maar in mijn geval niet tegen dit wat
zich zo slecht bedwingen laat.
Ik troost mij dat ik hierin niet helemaal
alleen ben, maar werkelijk troosten
doet dit natuurlijk niet.

Het leidt af van de vraag waarom
ik zo graag getroost wil zijn.
Zou het leven aan waarde afnemen als ik pijn en angst toelaat?
Als ik het zelfs ‘pijn en angst’
noem (immers: stress klinkt minder kwetsbaar).
Of moet ik mij gewoon niet aanstellen (u zegt het niet, u bent invoelend, ik heb het tegen mijzelf).
Wat wel troost biedt en vooral
langer troost biedt is dat de foto
die op de voorkant prijkt niet alleen mooi is, maar ook gemaakt
is door een dame wier leven de
laatste jaren voortdurend in een
achtbaan zit en die toch de rust
heeft gevonden om deze foto te
maken.
Om dit geen bijzondere prestatie
te noemen is cynisch en getuigt
niet van hoge waarden.
Nu wij niet als andere jaren ongeremd gemakkelijk weg kunnen,
doen wij het deze zomer, in heel
veel gevallen, vooral met Nederlandse natuur en zien nu dat ook
zij uit Gods hand afkomstig is.
Daarom: hulde aan het oog dat
de rust vindt om vast te leggen
wat het verdient gezien en opgemerkt te worden.

Terwijl serieuze moeite zich niet
licht kloppen laat en troost nooit
een product zal worden dat
vrijelijk verkrijgbaar is, ga ik voorzichtig maar zonder haast naar
de uitgang van dit stukje.
Een geduldig oog en een geduldig oor zijn altijd gereed om
geraakt te worden.
Dat we lichaam en geest kunnen
geven wat zij werkelijk nodig hebben.
Licht en lucht.
Dan is het ‘gezien en niet onopgemerkt gebleven’.
En voelen we daarbij meer, dan
we voordien voor mogelijk
hielden.
Vrolijke zomergroet!

Liefde in Coronatijd .
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door Andreas Wöhle

LIEFDE IN TIJDEN VAN CORONA
Ik heb in de afgelopen weken
vaker aan dat beroemde boek
van Gabriel Garcia Márquez
(maar dan niet “corona” maar
“cholera”...) moeten denken.
Het gaat er in dat boek om, hoe
de liefde van (twee) mensen
tegen alle hindernissen van
etiquette
en
zogenaamd
maatschappelijk realisme in
blijft bestaan, ook wanneer
ze fysiek nooit bij elkaar kunnen zijn. Enkel middelbaar,
in brieven en telegrammen,
communiceren zij met elkaar.
En nadat ze een gevoeld heel
mensenleven lang “in
quarantaine” van elkaar gescheiden waren komen ze
tenslotte op een boot bij elkaar
in een omgekeerde quarantaine: Ze sluiten de wereld
buiten die hen al die tijd van
elkaar heeft gescheiden. De
kapitein hijst de gele vlag: het
signaal van cholerabesmetting, zodat de boot in geen enkel wereldse haven meer kan
of hoeft af te meren...
Hoe zal het met ons gaan, als
gemeente, na de tijden van
opsluiting? Hoe zal het met
ons gaan, die door Paulus
meer dan eens als “Geliefden”
worden aangesproken (Rom
1,7 / 1 Kor 10,14 / 2Kor 7,1
etc.)? Wij hebben in de afgelopen maanden van afzondering op veelvuldige wijze
geprobeerd elkaar toch vooral
niet kwijt te raken: via de
telefoon, de online-kerkdienst,
whatsapp, email, en noem het
maar op...
Straks, dat hopen wij, zullen er
weer ruimtes voor ontmoeting
open gaan: kleine ruimtes allereerst, voorzichtige ruimtes.
Maar hoe zal dat zijn? Zal het
vertrouwd voelen, en veilig
en warm: vieringen met een

anderhalvemeter-protokol?
Of zullen wij het vreemde
van dit alles wellicht juist nóg
meer beseffen, wellicht voelt
het vreemder dan de telefoongesprekken en het incidenteel
“bankjespastoraat”
van de tijd hiervoor?
En: Hoe geven wij die ervaring
van de afgelopen afgesloten
maanden een plaats in ons
leven en ons vieren?
Ik ben eerlijk: ik weet het niet.
Maar ik heb de hoop en het
vertrouwen, dat wij ook deze
uitdaging met elkaar als gemeente aankunnen, omdat
ik geloof dat Paulus ons niet
voor niets als “Geliefden van
God” aanspreekt!
Die liefde - ze maakt dat wij
pijn voelen wanneer wij elkaar
niet nabij zijn. Maar ze maakt
ook, dat we de pijn voelen
van elk mensenkind dat zich
als afgesloten en uitgestoten
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ervaart, of erger nog: afgeschreven en opgegeven...
of dat nu voortkomt uit
openlijke of onbewuste vormen van racisme, of dat het
gevolg is van een sociale
en economische (on)orde
die de levenskansen van
mensen
onrechtvaardig
verdeelt.
Ik hoop in ieder geval, en ik
geloof, dat wij als gemeente
onze “liefde in tijden van
en ná corona” niet in zelfquarantaine opsluiten, - zo
mooi ik het beeld bij Garcia
Márquez ook vind. Maar
juist andersom: Dat de ervaring van het opgesloten/
uitgesloten zijn nu ons juist
gevoeliger maakt voor alle
situaties waarin mensen
dit ervaren... en wellicht
opstandiger! Dat zou goed
zijn, en nodig, voor de tijden
ná corona!
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VOORSTELLEN ds Willemijn Jonkers

Beste mensen van de
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam/Haarlem,
Het verheugt mij zeer om
per 1 september bij jullie te
komen werken in Brandpunt
Zuidoost. Tijdens het sollicitatiegesprek was ik wederom
aangenaam verrast door de
Lutherse hartelijkheid, de humor en de ter zake doende
vragen die mij werden gesteld.
Wederom, want zoals een
aantal van u vast nog wel
weet, heb ik een groot aantal
jaren bij de Johanneskapel in
Amstelveen mogen werken,
eerst als pastoraal werker
en jongerenwerker, later als
een soort interim predikant.
Daar heb ik veel hartelijkheid
ondervonden. De eerste vier
jaar was ik vicaris bij ds Wonno Bleij en ik heb veel van
hem geleerd, over de praktijk
van het vak en over de Lutherse liturgie.
Daarnaast heb ik gedurende
tien jaar bij het Huis op het
Spui een oefengroep Spiritualiteit begeleid, waarin we
alle mogelijke thema’s aan
bod hebben laten komen. De

openheid en het vertrouwen
waarmee we dat deden is me
bijgebleven.
Wat mij immer aanspreekt
in Lutherse setting, is de blijmoedigheid die er heerst
en die volgens mij ook echt
terug gaat op het vertrekpunt
van Luthers theologie, dat de
genade ‘om niet’ geschonken
wordt en dat we vanuit dat
besef mogen leven.
De afgelopen jaren heb ik
getracht Kerk aan Zee in
Muiderberg de missionaire
beweging naar buiten te laten
maken vanuit dat idee van
overvloed: we delen uit waar
we zelf van over stromen, dan
werkt het wellicht aanstekelijk. Voor een beeld van
dat opbouwwerk zie www.
kerkaanzee.nl
Naast mijn werk als predikant
(heden 0,65 fte) heb ik sinds
20 jaar mijn eigen onderneming als freelance theoloog,
ritueelbegeleider en geestelijk verzorger. Ik combineer
allerlei methoden om mensen
te begeleiden op hun persoonlijke en spirituele pad en
sta voor groepen op
belangrijke levensmomenten
zoals huwelijk, verjaardag,

kinderwelkom en begrafenis.
Ik ben heel benieuwd wat
hiervan bruikbaar blijkt te zijn
in mijn nieuwe gemeente. Het
is een overgang, van een dorp
weer naar de stad en dan ook
nog naar een kerkelijk en
maatschappelijk zo bijzonder
en uniek stadsdeel! Gelukkig
heb ik zes jaar geleden een
onderzoeksstage gelopen bij
Stap Verder, dat mede door
de ELG is opgericht. Graag
overleg ik met jullie wat qua
werk de prioriteiten en accenten in de Nieuwe Stad en
Zuidoost zouden kunnen zijn.
Ik kijk ernaar uit de kennismaking met jullie te verdiepen
en allemaal nieuwe mensen
te leren kennen. Hopelijk
worden wij door de coronamaatregelen niet al te zeer
gehinderd in die kennismaking m.b.t. het vieren van de
intrededienst, want daar komt
al feestelijke inspiratie voor
op, inclusief een leuke verrassing. En anders zoeken wij
wel wegen om goed te kunnen beginnen met elkaar.
Met hartelijke groet,
Ds Willemijn Jonkers

kerkenraad

6|

Bij de Tijden | (voortzetting)

CORONA TIJDEN: start diensten
Corona in Haarlem
Wij zijn weer een maand verder en
opnieuw is er veel gebeurd. Niet alleen in de wereld zoals die volgens
de media tot ons komt…
Het feest van Pinksteren leert ons
dat de Geest van God op ons rust,
ook als de wereld daar helemaal niet
klaar voor lijkt en allerminst van getuigt.
Wij gaan dus door de wereld als ‘getuigen’ om te getuigen dat de wereld
niet aan zichzelf verloren hoeft te
gaan.
Het is als een vuur dat ten eerste
moet worden opgemerkt, vervolgens
brandende moet worden gehouden
en daarna verder mag worden geholpen.
We kunnen dit natuurlijk alles niet
ervaren met de beperkingen van de
‘lange afstandscommunicatie’.
In de vergadering van ons Brandpunt is daarom besloten om, met alle
voorzichtigheid die nodig is, weer
erediensten te gaan verzorgen.
In de laatste week van juni zal de
raad nog eens samenkomen om
alle voorzieningen te treffen die
nodig zijn om veilig een dienst van
het Woord (voorlopig zonder Sacrament) te verzorgen.
Wat wij van deze plek op dit moment wel kwijt kunnen is dat er in
de maanden juli en augustus, iedere
zondagmorgen, vanaf half elf een
viering zal worden verzorgd met
Klaas Koelewijn als organist en ondergetekende als voorganger. We
kunnen dan luisteren (klanken en
woorden) en zullen we elkaar weer
kunnen begroeten en bemoedigen.
De kraken (sommigen zeggen liever: balkons) zullen gereed worden
gemaakt om de jongere leden te
ontvangen. De benedenruimte zullen we stoelen en bankplaatsen zo
inrichten, dat zijn voor de oudere
leden, goed en veilig, beschikbaar
zijn. Op dit moment is onze inschatting dat we ongeveer vijftig bezoekers kunnen verwelkomen. In de
zomermaanden hoeft dat geen al
te lastige restrictie te zijn. Voor de
maanden die volgen zullen we verder moeten kijken.
Ik verheug mij op reële ontmoeting!

Lieve groet, nog even uit het oog,
geen moment uit het hart,
door Sietse van Kammen
Corona in Stad
Na enkele maanden van sociale
afstand voelt het voor mij alsof we
samen ontwaken uit een droom.
Een droom die zowel rust bracht in
mijn toch wat jachtige bestaan, maar
tegelijkertijd ook een ongemakkelijke
periode was van afstand en gemis.
Ook als kerkgemeenschap gaan
we een nieuwe fase in: we mogen
weer samenkomen. Wel moeten we
er samen voor zorgen dat het voor
iedereen ook veilig is om aanwezig
te zijn. Hiernaast blijven we de
vieringen uitzenden via onze livestream op YouTube. Dus ook wie het
persoonlijk nog niet verstandig vindt
om te komen kan met ons mee
blijven vieren.
Op zondag 14 juni was de eerste
viering waarin weer enkele kerkgangers op uitnodiging aanwezig
waren. De weken ervoor was door
een werkgroep druk gewerkt aan een
gebruiksplan voor de Oude Lutherse
Kerk. Hierin zijn de richtlijnen vanuit
de overheid en onze Protestantse
Kerk Nederland op maat gesneden
voor onze kerk. Het was een spannend moment: zouden onze plannen
ook werken in de praktijk?
Als werkgroep kijken we terug op
een goede eerste viering. Over
het algemeen bleken de door ons
bedachte looproutes en maatregelen behulpzaam te zijn om samen
te kunnen vieren zonder te dicht bij
elkaar te komen. Er waren uiteraard
ook enkele leerpunten, waarop we
het gebruiksplan zullen aanpassen.
De komende weken hopen we het
aantal aanwezigen voorzichtig op te
schalen. Telkens weer kijken we of
de situatie nog steeds veilig blijft.
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Wat is er in grote lijnen veranderd bij
een bezoek aan de Oude Lutherse:
1) gezondheid: blijf thuis als u corona-gerelateerde klachten heeft.
2) aanmelding: om de viering bij
te wonen moet u zich vooraf aanmelden (zie onder).
3) ingang: we komen nu binnen
door de zij-ingang op het Spui.
4) gastvrijheid: er zijn meerdere
gastvrouwen en -heren aanwezig
die u begeleiden in de kerk.
5) zitplaats: u krijgt een zitplaats
toegewezen en wordt verzocht
deze niet zonder toestemming te
verlaten.
6) zingen met je hart: enkel voorganger en voorzangers zingen
hardop. U mag neuriënd zingen
met uw hart.
7) toiletbezoek: blijft uiteraard mogelijk, maar graag zo min mogelijk.
8) koffie en thee: helaas nog even
niet.
Hoe voelt dat nu, zo’n dienst waar zo
veel dingen een beetje anders zijn?
Ondanks de beperkingen voor mij
toch wel verrassend goed. Het is zó
fijn om elkaar weer even in levenden
lijve te zien, samen naar de liederen
en preek te luisteren, samen te bidden en naar elkaar te zwaaien tijdens
de vredegroet. Zelfs op anderhalve
meter afstand voel je elkaar toch
weer een stuk meer nabij.
Vanaf begin juli hopen we in de vieringen steeds meer mensen te kunnen verwelkomen. Maar dit artikel is
geschreven onder voorbehoud van
wijzigingen: houdt voor de actuele
informatie onze website in de gaten,
of neem contact op met een van de
onderstaande contactpersonen. Als u
bij een viering aanwezig wilt zijn kunt
u zich tot en met donderdag voor de
bewuste zondag aanmelden bij Betty
Bos (ebosmiedema@gmail.com, tel:
020-4865939) of Marianne Starke
(mariannestarke@hotmail.com, tel:
06-50635693).
door Andre van der Stoel
Corona in De Nieuwe Stad
Zoals gebruikelijk, zal DNS in de
maand juli samen diensten houden
met de Protestantse Gemeente
Zuid-Oost. Omdat wij nu ons moe-
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TERUGKEER van de VERLOREN 		
												ZOON
ten houden aan de regels van het
RIVM ivm het Covid 19 virus, zijn
dat gestreamde diensten die uitgezonden worden via internet (zie
de achterpagina van dit blad) In de
maand juli staan twee lutherse voorgangers op het rooster.
In de maand augustus zijn er geen
Lutherse diensten gepland vanuit
De Nieuwe Stad. U kunt dan kiezen
voor de dienst die uitgezonden wordt
vanaf het Spui of een dienst in
Haarlem. door Elsa Aarsen

Nu mogen we weer in kleine groepen samenkomen, met alle voorzorgsmaatregelen, straks, in juli met
100 mensen en dat zijn hoop-volle
ontwikkelingen. Op 8 juni kwam
in een pilotbijeenkomst, blij elkaar
weer te zien, de mediteergroep samen in de Maarten Lutherkerk, voor het eerste sinds
bijna drie maanden. Hopelijk blijft
het virus onder controle en kunnen
we voorzichtig zo verder!
door Marieke Brouwer

Het overviel ons allemaal enorm,
hoe het virus om zich heengreep. En
van de ene dag op de ander waren
er geen diensten meer, geen vergaderingen, geen groepswerk en
konden we als pastores niet meer
bij mensen op bezoek. Thuisblijven
was de opdracht.
In noodtempo pasten we ons aan:
de erediensten werden gestreamd,
dank zij de grote inzet van vrijwilligers, we leerden zoomen en via
zoom vergaderen, we belden en
appten wat af.
We organiseerden een pastoraal
belcircuit, met Marianne Starke als
spin in het web, waarin gemeenteleden elkaar regelmatig bellen. De
predikanten ‘ verdeelden ‘ de gemeenteleden en begonnen met het
bellen van hen. Zo bleven en blijven
we met elkaar verbonden en op de
hoogte van elkaars wel en wee in
deze crisistijd. Wat me opviel in de
telefonische gesprekken was dat de
meesten van ons gelukkig behoorlijk goed deze bizarre tijd doorstonden. En ook al misten we elkaar en
de gang naar de Oude Lutherse, de
online kerkdienst was een een heel
goed alternatief.
Veel van wat we deden in de gemeente bleek wonderwel te kunnen
via zoom en andere digitale techniek. Het een uitkomst dat we als
Brandpuntraad on line konden vergaderen, om zoveel mogelijk
draaiend te houden.
Zelf kwam ik tot de verrassende ontdekking dat zelfs on line met elkaar
konden mediteren. Ook groepswerk
als mediteren met mystiek teksten
konden zo toch doorgaan.

Het welkom van
barmhartige vader

de

In deze corona tijd van de 1 ½ meter
afstand mag je niet zomaar je armen
om iemand heen slaan. Aanrakingen
zijn nu uit den boze, niet geoorloofd,
misschien wel ziek makend, oppassen dus! Het schilderij, de terugkeer
van de verloren zoon is na de Nachtwacht, een van Rembrandts De gelijkenis van de verloren zoon is een
van de bekendste verhalen uit de
Bijbel. Het verhaal vertelt hoe Jezus
onderweg is naar Jeruzalem met
zijn vriendengroep/ discipelen. Onderweg spreekt hij met veel mensen
van verschillende achtergronden,
ook met buitenstaanders.
Jezus vertelt – in de hemel zijn ze blij
als een zondaar tot inkeer komt. Kijk
maar naar de herder die 1 schaap
mist of de weduwe die 1 muntstuk
kwijt is. Zij zoeken tot het verlorene
gevonden is. De vader wordt tot in
het diepst van zijn ziel geraakt als
zijn jongste zoon berooid weer thuis
komt. Hij was verloren en is weer terug gekomen.
De gelijkenis van Lucas gaat over 3
figuren, de vader en zijn 2 zonen. De
jongste zoon is vervreemd van zijn
vader. Hij wil de wijde wereld in, zien
wat daar te beleven valt. Daarom wil
hij zijn rechtmatig erfdeel. De oudste zoon is weliswaar heel toegewijd
maar of hij gelukkig is? Hij is boos
op zijn vader die zomaar een deel
van zijn erfenis weggeeft. Hij is ook
boos op zijn broer die alles uit zijn
handen laat vallen en vertrekt. Beide
jongens wijzen ieder op hun eigen
manier hun vader af. Je zou je bijna

kunnen afvragen wie is eigenlijk de
verloren zoon?
De jongste zoon vertrekt. Lucas vertelt dit heel nuchter en observerend.
Het is ongehoord wat er gebeurt. De
zoon vraagt niet alleen zijn deel van
de erfenis, hij maakt hiermee duidelijk dat hij niet kan/wil wachten op
de dood van zijn vader, hij eist zijn
deel nu al op. Het is de ontkenning
van de onbreekbare band die er bestaat tussen ouder en kind. Tussen
God en mens. Ook de oudste zoon
raakt op drift, hoewel hij thuis blijft.
Hij deed wel zijn plicht, werkte iedere dag hard maar raakte ook vervreemd van zijn vader.
Het schilderij van Rembrandt had
misschien beter “Het welkom door
de barmhartige Vader” kunnen heten. De gelijkenis van Jezus is in
feite een gelijkenis van de liefde van
de Vader. Elk detail van de gestalte
van de Vader zijn gelaatsuitdrukking,
zijn houding, het gebaar van zijn
handen. Het getuigt van Gods liefde
voor de mensen. De linkerhand van
de vader is sterk, stevig, mannelijk
– die houdt de zoon ook echt vast.
De andere hand is kleiner, zachter, strelend, bijna vrouwelijk. Gods
liefde is vaderlijke en moederlijk tegelijk. Rembrandt heeft dat zo simpel en bijna niet zichtbaar duidelijk
gemaakt.
Zouden wij niet zelf dit
zo geliefde kind van God willen zijn?
Zo vastgehouden en zo gezegend?
Soms lijken wij meer op de oudste
zoon, wrokkig en ontevreden.
De Vader, Hij is en blijft dezelfde,
Hij houdt vast, Hij zegent, Hij is de
liefde zelf.

Luthermuseum
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Luther Museum
De Herenregentenkamer van het Luther Museum klaar.

Door een geweldige lekkage al
weer twee jaar geleden was de
herenregentenkamer zeer lange
tijd niet beschikbaar. Eerst een
langzame droging, daarna langdurig herstel van wandbespanning, schilderwerk, vloer enzovoort. Eindelijk in de maand mei
kon de kamer als nieuw worden
opgeleverd en geopend. En
hopelijk is het museum vanaf juni
ook weer open voor bezoekers.
Deze keer wil ik een bijzonder
voorwerp dat in deze kamer
wordt tentoongesteld naar voren
halen. Het gaat om het dodenmasker van Maarten Luther ( en
ook afdrukken van zijn handen).
Tijdens zijn leven vonden tegenstanders van Luther dat hij door
de duivel bezeten was en dat zou
je kunnen merken bij zijn dood.
Je zou heel goed aan zijn gezicht
kunnen zien dat de duivel hem in
zijn greep had. Daarom werd direct na zijn overlijden in 1546 een
afdruk van zijn gezicht gemaakt
en ook tentoongesteld om elke

kritiek voor te zijn. Lucas Furtenagel maakte het masker in dat
jaar en het werd tentoongesteld
in de Marktkerk van Halle. Daar
is het overigens nog altijd te bezichtigen. Na verloop van tijd,
zijn van dit masker en ook van
de handen een aantal kopieën
in porselein gemaakt door de
beroemde porseleinfabriek van
Meissen. Slechts een beperkt
aantal exemplaren is wereldwijd
bekend. Eén daarvan
bevindt zich in de Luthercollectie
en wordt nu in een speciale
vitrine in de herenregentenkamer
tentoongesteld.
Ons exemplaar was ook te bewonderen op de grote Luthertentoonstelling van 2017 ( 500
jaar reformatie) in het Catharijneconvent. Op de foto staat de
conservator Tanje Kootte naar
het masker te kijken, met op de
achtergrond het Cranach portret
van Luther dat ooit in bezit was
van de Amsterdamse Lutherkapelstichting.

Onderzoek alles, bewaar het goede

Het is heel leuk om te vertellen
hoe we aan dit voorwerp zijn gekomen. Al weer vele jaren geleden
wandelde de toenmalige voorzitter
van het Oude Mannen en Vrouwenhuis bestuur de heer Mr W.C.
Hassoldt over het Waterlooplein
en zag daar in een doos ons bijzondere exemplaar. Hij herkende
kennelijk wat het voorstelde en hij
kocht het en schonk het aan de
collectie. Zo hebben wij een min
of meer uniek voorwerp in onze
collectie. Niet alleen om het te
showen maar vooral om het bijbehorende verhaal te vertellen.
Harry Donga, bestuurslid LMA
Museum Open: donderdag,
vrijdag, zaterdag en
zondag van 11.00 tot 17.00
Adres:
Nieuwe Keizersgracht 570
Website: www.luthermuseum.nl
Meer informatie: 020 2142112
of info@luthermuseum.nl

door Andreas Wöhle
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PRESIDENT van ‘De Zwanen’ in tijden
van Corona

Als deze afgelopen maanden
moeilijk zijn geweest voor het
onderlinge elkaar vasthouden
in een plaatselijke gemeente
dan geldt dat zeker en nog
sterker wellicht voor de samenhang en het medeleven van de
Lutherse gemeenten in het geheel! Als president van de Lutherse Synode heb ik dit maar
al te duidelijk ervaren. Want
“corona in Amsterdam” was
en is nog wel iets heel anders
dan dat, wat de gemeenten
in Brabant in de eerste fase
van de pandemie hebben
meegemaakt! En nog weer an-

ders waren de berichten die
ons vanuit de Lutherse kerk in
Italië bereikten! Hoe spreek je
elkaar in zo verschillende werkelijkheden op een authentieke en geloofwaardige wijze
moed en zegen toe, hoe begeleid en steun je elkaar? Om
niet te spreken van de pijn van
die gemeenten in eigen land,
die in dit alles ook nog eens financieel of pastoraal “door het
ijs zakken”, en waar de vraag
van het blijven bestaan niet
een vraag naar het “hoe” maar
naar het “of” wordt!

Ik heb het als een klein wonder ervaren, waar het lukte om
ook in deze tijden support te
blijven bieden. En de internationale solidariteit binnen de
Lutherse Wereldfederatie te
zien, dat heeft meer dan eens
mijn geloofsmoed gesterkt.
Maar er waren ook dichter bij
huis wonderen van creativiteit,
die mij persoonlijk juist een
hart onder de riem hebben
gestoken. Kleine gemeenschappen die elkaar wisten op
te beuren door zich te bezinnen op wat een gemeente
uitmaakt: er zijn voor elkaar,
omdat de ander allereerst
“naaste” is, en kind van God!
Van daaruit opent zich de blik
ook naar de wereld!
Dat te zien maakt moed, ook
voor de vraag hoe het verder
zal gaan met de Lutherse gemeenten in ons land en met
de kerk überhaupt. Die toekomst zal op veel punten wel
ánders zijn dan hoe we kerk
tot nog toe hebben vorm gegeven. Maar de kracht tot vernieuwing van binnenuit, die
blijkt niet zomaar afhankelijk
van het formeel aantal leden
van een gemeente, of van
de gemiddelde leeftijd of de
financiële draagkracht. Daar
komt, zo heb ik weer eens
leren geloven, een heleboel
“Heilige Geest” bij kijken. En
dat is goed zo, in de tijd na
Pinksteren en überhaupt!

Boekbespreking
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Dietrich mijn liefste
De jaren (1942 - 1944) van
Bonhoeffer met Maria

In 1942 ontmoet Dietrich Bonhoeffer Maria von Wedemeyer,
de kleindochter van een goede
vriendin. Ondanks het grote
leeftijdsverschil bloeit er tussen
hen een grote liefde op. Door de
oorlog heeft deze geen toekomst.
Dietrich kende Maria reeds toen
ze een klein meisje was. Nu is
ze een achttienjarige aantrekkelijke vrouw. Ondanks de tegenwerking van haar moeder en de
omstandigheden ontstaat er een
diepgaande liefdesrelatie. Juist
als ze elkaar de liefde hebben
verklaard en zij zich als verloofd
beschouwen, wordt Dietrich gearresteerd voor hoogverraad.
Na een heftig begin met lange
verhoren, worden de teugels wat
gevierd en mag Dietrich bezoek
ontvangen van zijn ouders en
later ook van Maria. Ze bezoekt
hem zeventien keer. We leren
Bonhoeffer kennen als verzetsman en als gevangene die zijn
medegevangenen
geestelijk
ondersteunt. We hebben te
maken met een roman maar op
een kleine uitzondering na is het
boek gebaseerd op feiten.
Amanda Barratt is in de USA een
succesvol schrijfster van romans.
Haar specialiteit is historische
romans. Een van haar eerste
boeken ging over Jane Eyre. Ze
is lid van the American Christian
Fiction Writers. Met haar boeken
hoopt ze dat ze haar lezers tot
geloof kan brengen. Het boek
over Bonhoeffer is haar eerste
boek in Nederland. Ze heeft voor
dit boek een grondige research
verricht.

Er bestaan al talrijke boeken over
Dietrich Bonhoeffer. Heeft deze
roman daaraan nog iets toe te
voegen? Dan is er nog de wat
sentimentele titel waardoor Bonhoefferkenners die gewend zijn
aan degelijke studieboeken wellicht afgeschrikt worden. Wie het
waagt ondanks alle vooroordelen
dit boek te lezen wordt zeker beloond, want deze roman die maar
weinig fictie bevat, geeft zeker
nieuwe inzichten. Afgezien van
de hopeloze liefde komen ook
de verzetsdaden van Bonhoeffer
naar voren en wordt zijn tijd in de
gevangenis indrukwekkend beschreven. We hebben het
meestal over de theologie van
Bonhoeffer. In dit boek zien
we zijn geloofspraktijk. Wat
betekende geloof voor hem en
wat kon hij betekenen voor medegevangenen?
De roman begint met een bezoek
aan Zweden. Een organisatie die
zich ‘de samenzwering’ noemt
bereidde een aanslag voor op Hitler. In Zweden hoopte Bonhoeffer op contacten met de Engelse
regering. Met name Churchil
moest op de hoogte gebracht
worden van de aanslag. Met dat
doel reisde hij ook naar Rome.

Onderzoek alles, bewaar het goede

Hij smokkelde ook nog zeventien
joden naar Zwitserland.
Bonhoeffer was een actief lid van
de samenzwering. Tot twee keer
toe ging het om een bomaanslag
op Hitler. De tweede keer zou
kolonel von Gersdorff een bom
in zijn jaszak steken en die laten
ontploffen in de nabijheid van
Hitler, eigenlijk moord en zelfmoord. Hij vraagt Dietrich: Zal
God genadig zijn voor mijn ziel?
Deze verklaart hem dat er voor
hem zeker genade zal zijn. Vervolgens bidt hij met hem.
In de gevangenis toont
Bonhoeffer wat zijn geloof waard
is. Opvallend is dat hij nooit angst
vertoont: niet voor zijn ondervragers, maar ook niet voor de hevige bombardementen waarbij zij
als gevangenen als ratten in de
val zitten. Hij biedt troost, maar
helpt ook gewonden te behandelen. Opvallend vaak gaat Bonhoeffer in gebed. Nooit beklaagt
hij zich of vraagt hij om concrete
oplossingen. Wat hij doet dat is
alles loslaten en zich toevertrouwen aan God. Hij vertrouwt erop
dat God hem kracht geeft. Bang
voor de dood is hij niet, want de
dood is niet het einde.

door Wim van Houten
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KERKRENTMEESTERS ELGA
Vervolg: Dietrich mijn Liefste
Zijn manier van troosten en zijn
geloofsopvatting blijkt bijvoorbeeld
in een brief aan Maria, toen nog
niet zijn verloofde. Na haar vader
was ook haar broer Max gesneuveld. Ze was erg op Max gesteld
en was ontroostbaar.
Dietrich schreef haar in een brief
dat ze zich moest overgeven aan
God en dan zeker steun zou
krijgen. We leren Bonhoeffer hier
kennen als een man die consequent vanuit zijn geloof leeft en
het daardoor volhoudt.
Het is mooi om te volgen hoe de
liefde tussen Dietrich en Maria
heel geleidelijk ontstaat. Aanvankelijk kijkt ze erg op tegen deze
geleerde veel oudere man. Maar
steeds meer ziet ze in hem de
mens en niet de theoloog. Haar
moeder is fel tegen deze verhouding. Ze weet dat Bonhoeffer
in het verzet zit, een gevaarlijke
situatie. Na het verlies van haar
man en haar zoon is ze bang
voor een nieuw verlies. Maria is
een spontaan en origineel meisje
dat haar eigen weg gaat. Als een
soort ‘dienstplicht’ werkt ze in een
gezin. Het huis is vlak naast een
strafkamp. Stiekem geeft ze af en
toe wat eten aan een Russische
krijgsgevangene, een levensgevaarlijke handeling. Bij haar bezoeken aan de gevangenis toont
ze ook veel moed. Helaas komt
Dietrich niet vrij en gaat hij naar
een kamp waar hij al na één dag
wordt opgehangen. Maria vertrekt
naar Amerika en trouwt tweemaal.
Bonhoeffer bleef de liefde van
haar leven. Vlak voor haar dood
gaf ze de briefwisseling met
Dietrich aan haar zuster die ze als
Bruidsbrieven uit de cel liet uitgeven. Ze vormden een
belangrijke bron voor dit boek. De
titel is de aanhef van een brief.

overgenomen uit Leeskost.nl

Amanda Barratt schreef een zeer
waardevolle roman.
Ongetwijfeld leren we Bonhoeffer
door dit boek veel beter kennen.
We maken hem mee met zijn
familie en vrienden, maar ook
met zijn verzetskameraden. Het
is opvallend dat wel drie familieleden tot dezelfde verzetsgroep
behoor-den: Klaus Bonhoeffer
een oudere
broer, Rüdiger Schleicher een
zwager en Hans von Dohnanyi
ook een zwager en tevens een
goede vriend. Allen werden ook

ter dood gebracht. De stijl is soms
wat zoetig en het geloofselement
is wel heel vaak aanwezig dat had
wat minder gekund. De grootste
verdienste van het boek is de
manier waarop Bonhoeffer is geportretteerd. Wat een bijzonder
mens!
Amanda Barratt – Dietrich, mijn
liefste. Vertaal uit het Engels (My
Dearist Dietrich) door Jaap Slingerland. ISBN 978-90-297-2926-0,
416 pagina’s, € 22,99. Utrecht:
KokBoekencentrum 2020.

Jaarrekening 2019

In de Kerkenraadsvergadering van 17 september (MLK) wordt de jaarrekening 2019 met het bestuur verslag van 2019 besproken en zo mogelijk goedgekeurd.
Het College van Kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2019
goedgekeurd in haar vergadering van mei 2020. Er is een goedkeurende
accountantsverklaring afgegeven.
De accountant heeft de nieuwste voorschriften van de PKN toegepast
en daarmee zijn alle gebouwen op een boekwaarde van € 1 gezet. Hiermee vervalt de herwaarderingsreserve en verdwijnt op papier een eigen
vermogen van enkele miljoenen. Dit is als een ouderwetse stille reserve
terug te vinden in de WOZ-waardes en verzekeringswaarden die ook
genoemd worden in de jaarrekening.
Voor de toekomst moet rekening worden gehouden met hogere pastoraatslasten, minder verhuur, minder collecteopbrengsten, minder opbrengst HK ook vanwege investeringen in opknappen woningen, minder
koersresultaat. Het vermogen bestaat uit een instandhoudingsreserve
van € 7,1 miljoen en onderhoudsreserve voor kerkgebouwen van € 4,5
miljoen. Daarnaast bezit de kerk een aandeel (189/717e ) in het appartementencomplex Huizen Kemper. Enkele cijfers: achtereenvolgens
Baten (a)		
Lasten (b)		
Opbrengsten uit bezittingen
Bestedingen pastoraat
€ 859.677
€ 986.749
€ 333.776
€ 280.926
Bijdragen gemeenteleden
Besteding gemeentewerk
€ 86.200
€ 88.300
€ 39.905
€ 33.974
Subsidies en overige bijdragen
Bijdragen aan andere organen
€ 14.800
€ 40.083
€ 44.760
€ 30.128
Lasten kerkelijke gebouwen
Totaal baten (a)
€ 80.146
€ 69.504
€ 960.677
€ 1.115.132
Lasten overige eigendommen
Totaal lasten (b)
€ 15.964
€ 14.037
€ 896.477
€ 817.698
Salarissen (personeel)
Resultaat (totaal a-b)
€ 264.304
€ 271.293
€ 64.200
€ 297.434
Lasten beheer en administratie,
€ 117.622
€ 117.836

Bijbeltegels
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Bijbeltegels
In dit tweede artikeltje vertel ik
iets over de productie van bijbeltegels.
Er waren fabrieken in verschillende steden : Rotterdam, Amsterdam, Delft, Utrecht, Harlingen, Makkum en Bolsward. De
kenners kunnen aan de stijl van
de afbeelding en (heel belangrijk) aan de stijl van de hoekmotiefjes, zoals de anjers spinnetjes
en ossenkopjes, precies zien uit
welke fabriek een tegeltje komt.
De foto’s in het vorige artikeltje
toonden tegels met een ietwat
verfijnde en gedetailleerde stijl.
Er waren echter ook veel grovere
afbeeldingen. Hieronder een
voorbeeld van zo’n grove tegel.
Deze komt uit Makkum en is uit
een serie “Histories met wolken”
De kenmerken zijn : aan weerszijden heuveltjes met een
boompje erop, de bladeren
massief en spinnetjes als hoekmotief. Deze tegels werden
verkocht voor drie gulden en
vijfenzeventig cent per honderd.
De afbeelding stelt Mozes voor
met de wet op de stenen tafel. Als
je het nog niet gezien had aan de
stenen tafel dan is er nog iets

waaraan je Mozes onmiddellijk
herkent. In veel oude afbeeldingen en zelfs in beeldhouwwerken van Michelangelo is Mozes te
herkennen aan twee hoorntjes
op zijn hoofd. Deze hoorntjes zijn
het resultaat van een zeer oude
vertaalfout uit het Latijn waarin
een woord werd gebruikt om
aan te geven dat Mozes’ gelaat
‘straalde’ toen hij van de berg
kwam. Dit woord leek erg op ‘gehoornd’ vandaar dat er hoorntjes
op zijn hoofd zitten. Dit kan nog
wel eens tot verwarring leiden
met afbeeldingen van Satan.
De vervaardiging van tegels ging
als volgt :
Eerst werd uit klei een plak gemaakt. Deze werd gedroogd totdat het taai was als leer. Vervolgens werd er met behulp van een
houten raampje een vierkantje
uitgesneden van 13.5 centimeter.
Dit werd daarna gebakken. De
harde tegel werd dan voorzien
van een laagje witbakkende tin
glazuur.
Nu moet de decoratie erop. Er
wordt een ‘spons’ gebruikt. Dit
is een stukje papier waarin de
contouren van de afbeelding
zijn doorgeprikt met een naald.
De spons wordt op het glazuur
poeder gelegd en dan wordt er
met een stoffen zakje gevuld

Onderzoek alles, bewaar het goede

met houtskoolpoeder op het papier geklopt. De afbeelding staat
nu in kleine zwarte puntjes op
het glazuurpoeder. De schilder
kan nu de omtrekken schilderen
en het tafereel naar eigen inzicht
invullen. Daarna wordt de tegel
voor een tweede keer gebakken.
Zoals gezegd: de tegelschilders
waren geen originele kunstenaars
maar ‘lijntjestrekkers’.
Volgende keer iets meer over de
oorsprong en stijl van de
afbeeldingen die door de makers
van de sponsen werden gebruikt.
De vorige keer liet ik u raden naar
de afbeeldingen op een
vierpas. Voor wie er niet uitkwam
de ‘oplossingen’. Links boven:
de gelijkenis van de zaaier. Links
onder: David op de vlucht voor
Saul gaat op bezoek bij Achimelek en krijgt, naast ‘toonbroden’,
ook het zwaard van Goliath.
Rechts onder: Aäron kijkt toe bij
een brandoffer voor het gouden
kalf. Rechts boven: De waakzame
knecht met brandende kaars en
zijn lendenen omgorden’. Het
verhaal staat in Lucas 12:35. Ik
heb lang gedacht dat het om de
roeping van de profeet Samuel. U
misschien ook? Lees het na in 1
Samuel 3 waar staat: nog was de
lamp Gods nog niet uitgegaan.
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vervolg tegels..........
Ik heb begrepen dat sommigen het raden erg leuk vonden. Daarom nog twee nieuwe ‘opgaven’.
In de eerste hieronder ziet u een zwart blokje onderin. Daarmee heb ik de tekstverwijzing afgedekt. Anders
wordt het wel heel gemakkelijk! De tweede staat rechts bovenaan pagina 12.

Boek over slavernijverleden uit
n.a.v. symposium in Oude Lutherse
Kerk.
Deze publicatie is een initiatief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, de
Evangelische Broedergemeente Amsterdam
Stad en Flevoland en NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis.
De titel van het boek “Heilzame verwerking van
het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’“.
In dit boek vindt u de winnende bijdragen van
een essaywedstrijd onder dit thema, toegespitst op de vraag wat de kerken kunnen doen.
Het boek is te bestellen via slubdenhaag@hetnet.nl en kost
€ 18.50. Voor lutheranen is de prijs € 15,-.
Racisme kent vele gezichten.
In de verhouding van “wit” en “zwart” speelt
daarbij de historische en sociale realiteit van
slavernij een rol.
In de afgelopen drie jaar is er een proces op
gang gebracht van bewuste waarneming en
verwerking van de eigen betrokkenheid bij de
Transatlantische slavernij in het verleden alsmede de weinig bewuste “erfenis” en doorwerking daarvan in de huidige structuren van
de maatschappij en de eigen gemeenschap.

De recent verschenen publicatie “HEILZAME VERWERKING...” vat overwegingen
samen, die in de afgelopen jaren op symposia in de Oude Lutherse Kerk naar voren zijn
gekomen. Dit alles uitgaande van de verantwoording die de Raad van Kerken in 2013
betreffende dit thema heeft uitgesproken.
De titel van het boek “Heilzame verwerking
van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’“
is onderdeel van een programma met als doel
om onder andere een duurzame bijdrage te
leveren aan het gesprek rondom dit thema .
‘Wit’ en ‘zwart’ hebben elkaar nodig om tot
verwerking te komen (ook verbeeld op de
omslag van het boek, waar ‘wit’ en ‘zwart’ elkaar vasthouden).
Het boek bevat de toespraken op een symposium rondom dit thema (23-11-2019) van
externe experts zoals Glenn Helberg en Alex
van Stipriaan, en van denkers uit de kerken
zoals Pearl Gerding en Johannes Welschen.
Daarnaast staan 4 voorbeelden van hedendaagse prediking en bijbeluitleg afgedrukt,
zoals die rondom Keti Koti 2019 zijn uitgesproken in erediensten van de tot nog toe bij
dit thema betrokken kerken. Het boek besluit
met het doortrekken van enkele lijnen naar
de toekomst.Hierbij komen vragen aan de
orde zo als: Hoe gaan wij om met de AfroSurinaamse spirituele traditie? Hoe kunnen
wij ons cultureel archief opschonen? Wat
moet er gebeuren aan compensatie en genoegdoening?

In Memoria
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IN MEMORIA
George Flentge
In de ochtend van Witte Donderdag namen wij afscheid van George
Flentge.
Op Westgaarde waren wij met een
klein gezelschap bijeen om George
uitgeleide te doen.
Als geboren Amsterdammer groeide
George op onder niet eenvoudige omstandigheden.
Zijn vader overleed jong en zijn moeder en hij leunden sterk op de gemeenschap van de Augustanakerk en met
name op dominee Pel.
Op school was George goed in rekenen en alles wat met cijfers te
maken had, maar zijn grote liefde was
de muziek.
Hij speelde viool op een behoorlijk
niveau, kreeg les van een gerenommeerde leraar en speelde in meerdere
ensembles.
Een studie op het conservatorium zat
er echter niet in, hij werd medewerker
bij een bank en zou zijn verder
arbeidzame leven in het bankwezen
actief blijven.
George was een moeilijke man in de
omgang, onbuigzaam, zeer uitgesproken, niet mild voor wie of wat in zijn
ogen te kort schoot.
Over ‘goede Lutherse liturgie’ had hij
duidelijke opvattingen die hij in ferme
taal voor het voetlicht wenste te brengen.
De pijn van het verlies van Elsje, zijn
vrouw was in iedere ontmoeting
voelbaar aanwezig.
Zowel in de Seineflat in Amstelveen,
als in Zorginstelling Belmonte, waar hij
zijn laatste maanden sleet, waren het
de herinneringen aan wat goed was in
zijn leven, zoals het spelen van
muziek en de vakanties naar Duitsland en IJsland die hem enigszins
gaande hielden.
Een woord van dank wil ik ook hier
nogmaals uitspreken aan allen die
zich vanuit onze gemeenschap en de
diaconie voor hem hebben ingespannen om de pijn en eenzaamheid wat
meer draagbaar te maken.
Wij zullen hem ons herinneren als
een eigenzinnige, maar ook markante
man.
George Flentge werd 86 jaar.

overweging bij woorden uit Johannes
14.
Ondergetekende las in het Nederlands en Duits psalm 103; De psalm
waarvan Ulrike vaak, met de deelnemers de beginstrofe zong tijdens de
avondmeditaties die zij begeleidde.

Ulrike Hascher-Burger
Op 21 april j.l. overleed Ulrike HascherBurger, in de leeftijd van 64 jaar.
Ulrike, geboren in Baden-Württemberg, kwam met haar man Christoph,
die benoemd was tot hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit,
dertig jaar geleden naar Nederland.
Als musicologe ging haar aandacht in
het bijzonder uit naar de muziek van
de Moderne Devotie. Met haar grote
kennis en aanstekelijke enthousiasme
verstond zij de kunst haar liefde voor
deze bijzondere muziek over te brengen in haar colleges aan de RUU en
de HOVO en in lezingen in kerken en
zalen.
Ulrike was regelmatig organist in de
PG Hoofddorp en was daar ook de
oprichter van de cantorij in de Lichtkring.
In de Lutherse gemeenschap komt zij
vooral onze gedachten binnen als lid
van de Werkgroep Liturgie en Kerkmuziek, als begeleider van de avondmeditaties in de dooptuin, als lid van
de Luther Cantorij Haarlem en
(natuurlijk) vanwege haar vele muzikale bijdragen aan de eredienst.
Ulrike was een blijmoedig en
inspirerend mens die haar talenten ten
volle inzette voor de kerk van de God
die liefde is.
De dankdienst voor haar leven mochten wij, een week na haar verscheiden, plaats laten vinden in de Lutherse
kerk van Haarlem.
Andreas verzorgde in het Duits een
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Ulrike zal enorm worden gemist, maar
wij willen boven alles, om woorden
van Christoph aan te halen, dankbaar
zijn voor haar grootse inbreng en haar
herinneren met bewondering en blijdschap.
Ook vanaf deze plaats wensen wij
Christoph en hun zonen Stephan
en Andreas de troost toe van haar
warmte en levensvreugde.
Zij was en is een kind van het Licht.

Anton van Ams

Ouddiaken Anton van Ams overleed
op 11 april jl en werd in kleine kring
begraven. Anton was vanaf 1982 vele
jaren diaken en ook na zijn aftreden
bleef hij actief. Hij heeft voor heel veel
mensen heel veel betekend. Hij en
zijn familie zijn in onze gedachten.
Oud diaken Anton van Ams overleed
op 11 april jl. en werd in familie kring
begraven. Anton was vanaf 1982 vele
jaren diaken in stadsdeel de Bijlmer
bij ds. John Melin. Door zijn werk op
het ministerie van buitenlandse zaken
en zijn kennis van de Surinaamse gemeenschap kon hij veel betekenen
voor de mensen die juist in die tijd
Suriname verlieten en een nieuwe
plek, veelal in de Bijlmer kregen. Anton, was als diaken daadwerkelijk “de
helpende hand” van de kerk. Voor
veel mensen was hij een grote steun
in moeilijke tijden. Onze gedachten
zijn bij zijn familie.

Wilt u op de hoogte
blijven van actueel
nieuws uit de
brandpunten??
Meld u dan aan voor de
digitale nieuwsbrieven. Zie
de adressen op
pagina 19.
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door Hannie Adriaans

LUTHERSE Belijdenissluiers
1898 Amsterdam, Anna Maria Louisa Meijer

In 2004 ontstond het plan om
beknopte aanvullende informatie te
gaan verzamelen bij enkele foto’s
uit mijn familie, waarop lutherse
meisjes poseren met hun witte
sluiers ter gelegenheid van hun
belijdenis.
In het Amsterdamse “GEMEENTEBLAD” van maart / april 2004 en in
“elkkwartaal” van juli 2004 is mijn
vraag opgenomen naar gegevens,
in beeld en woord, over het gebruik
van witte sluiers door lutherse
meisjes bij hun geloofsbelijdenis en
bevestiging als lid, op Palmzondag
of de vierde zondag van de adventstijd.
Mijn nichtje Marijke Bleij-Pel
had mij op deze mogelijkheden
geattendeerd.
De enthousiaste reacties op de
oproepen hebben dus geleid tot
een omvangrijke verzameling. De
foto’s beslaan de periode 1888 –
1966 en geven een overwegend
goed over de jaren verspreid beeld.
Ze zijn vanzelfsprekend van zeer
wisselende kwaliteit, kregen ook
vaak een plaats aan de muur, in de
slaapkamer bijvoorbeeld.
Hoeveel foto’s zullen er wel verlóren zijn gegaan ?
Het onderzoek, bestaande uit de
tekst, de foto’s en overig beeldmateriaal, is in het algemeen bedoeld
als vastlegging / inventarisatie
van een verdwenen gebruik. Deze
documentatie is mogelijk gemaakt
door een groot aantal mensen die
bijdragen hebben geleverd. Dank
aan al degenen die daar in veel
gevallen veel moeite voor hebben
gedaan.
Mijn omvangrijke tekst van ruim
70.000 woorden lijkt zich vanwege
het heterogene karakter van het
onderwerp niet voor een eendelige
publicatie te lenen. Het verhaal
speelt zich namelijk af in het
grensgebied tussen de ceremoniële
en de huiselijke / praktische kant
van de kerkgeschiedenis, en de geschiedenis van de mode in kleding.
Mijn achtergrond als modehistorica
is ook wel debet aan die omvang.

Naast het afronden van de overigens
zeer ver uitgewerkte tekst over de
sluiers et cetera vragen ook andere
onderwerpen uit mijn vakgebied, waarmee ik mij op het moment, waarop de
sluiers op mijn pad kwamen, al
uitvoerig bezig had gehouden, om aandacht. Het werken aan de sluiertekst
blijft overigens een boeiende bezigheid.
Hoe dan ook bevredigend vind ik het
feit, dat op het internet het begrip
lutherse belijdenissluier een plaats
1906 Amsterdam, Alida Reinners

1944 Amsterdam, Maria Henr. Scholte Ubing

heeft gekregen.

NB alle foto’s door mw Adriaans verzameld, zijn ter inzage op het Kerkelijk Service Bureau aanwezig.
Het boekje van ongeveer veertig
bladzijden beschrijft en heeft
reproducties van de verzamelde
foto’s.
Veel lutheranen hebben bijgedragen
met kiekjes uit familiealbums. De
oudste afbeelding dateert uit 1854
en laat in kleur een bruid en een
meisje in communiekleding zien.
Het boekje kost €17,00 (kostprijs,
want in eigen beheer) inclusief
verzendkosten.
hanneke.adriaans@planet.nl,

foto rechts: 1910 Amsterdam,
Everdinda en Catharina van der Laan

Diaconie

16 |

Bij de Tijden| Diaconie

Diaconie - MENSEN HEBBEN
						
bellen met diaconaal werker Ilse
van Prooijen 06-25253754. Zie voor
verdere informatie: www.diaconie.
com/nieuws/2020/Coronavirus.html

(foto onthulling bordje appelboompje Augustanahof )

We blijven appelboompjes planten.
Door corona is er veel lijden en
angst voor de toekomst. Dichtbij en
ver weg. Daarom was het bijzonder dat juist nu het bordje bij het
aangeplante appelboompje bij de
Augustanahof onthuld werd. Het
boompje is een zusje van het in Lutherjaar 2017 aangeplante appelboompje (nr. 476) in de Luthertuin
in Wittenberg.
Gemeentediaconaat – Omzien
naar elkaar. ‘Social distancing’, betekent voor ons gelukkig niet dat we
geen aandacht meer voor elkaar
hebben. Diakenen en vrijwilligers in
Amsterdam, Amstelveen en Haarlem bellen regelmatig de ouderen
en mensen in kwetsbare situatie
om even praatje te maken. Ook is
er een telefooncirkel. We zoeken
voor de komende tijd naar vormen
om elkaar in klein verband toch
weer te kunnen ontmoeten. Mocht
u ondersteuning nodig hebben om
de kerkdiensten online bij te wonen
of hebt u hulp nodig bij een praktisch probleem of wilt u gewoon
een praatje maken, u kunt blijven

Maaltijden. Samen met Soup Kitchen brengen we in Zuidoost sinds
eind maart elke maandag en vrijdag
maaltijden aan ca 170 personen.
Verwijzers zijn o.a. Cordaan, Philadelphia Thuiszorg, Ouder&Kind
Team van de GGD, ProFor, Bridge
to Better en huisartsen. Ons maaltijdenproject wordt financieel mede
mogelijk gemaakt door het Hendrika Fonds, het DAK noodfonds,
Stichting Haëlla, Ars Donandi, het
RCOAK, het Fonds voor Zuidoost
en Kerk in Actie/Nietalleen. We
doen dit met vele vrijwilligers vanuit de Lutherse gemeente en Treasures (Pinksterkerk), maar ook via
Burennetwerk, ServeTheCity en
Navigators Studenten Vereniging.
Ook twee van onze gasthuis-gasten (Mustapha en Roman) helpen
met het bezorgen van de maaltijden. Meer info bij Elianne Schultz
e.schultz@diaconie.com. Voorlopig
gaan we tot 1 september met deze
maaltijden door.
We steunen verder door Hoop voor
Noord gecoördineerde maaltijdprojecten in Noord en de voedselbank
in Haarlem.
Eetclub Erasmus
Vanwege de corona crisis kon Eetclub Erasmus, die wekelijks een
buurtmaaltijd in de Augustanahof
organiseert niet doorgaan. Op donderdag 4 juni is er voor het eerst een
afhaalmaaltijd georganiseerd. Kok
Leo, heeft voor 40 mensen heerlijke
lasagne klaargemaakt. Het is fijn
om op deze manier in een behoefte
te voorzien en gastvrijheid te tonen.
Ook zijn we samen met de Erasmus-eetgroep vanuit de Augustanahof met afhaalmaaltijden begonnen. Meer info bij Ilse van Prooijen
i.vanprooijen@diaconie.com
Mondkapjes maken
Vanaf 1 juni is het verplicht om een
mondkapje te dragen als u gebruik
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maakt van het openbaar vervoer.
In de Augustanahof zijn een aantal mensen gestart met het maken
van echte Lutherse mondkapjes. Er
worden mondkapjes met zwaantjes
en mondkapjes met de Lutherroos
gemaakt.
Het zou heel leuk zijn als er meer
mensen mee gaan doen, met het
maken van deze bijzondere mondkapjes. Als u een naaimachine en
tijd heeft, bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Wij kunnen
er voor zorgen dat u de stof en het
patroon thuis krijgt.
Ook als u graag een mondkapje wilt
hebben kunt u dat laten weten.
Contactpersoon: Ilse van Prooijen
(diaconaal werker)
E-mail:i.vanprooijen@diaconie.com
Telefoon: 06 25253754
Gasthuizen
In de gasthuizen leven onze
huisoudsten samen met gasten die
tijdelijk een plek nodig hebben om
op adem te komen. Ook nu hebben
we In de Waard 2 en In de Roos 3
gasten, die samen met de huisoudsten deze tijd van coronacrisis en
quarantaine meemaken. Dat is
soms best intens voor iedereen,
maar gelukkig wordt ook de goedheid van het samenleven ervaren.
Zo was er in juni een gezamenlijke
maaltijd! Ook vanuit het hofje Bij
Maarten is er betrokkenheid.
Het Luther Museum is weer open!
Zie ook pagina 8.
Het bestuur van het Luther Museum
is met ondersteuning van de Diaconie volop bezig om de museumregistratie voor elkaar te krijgen. Dat
is zeer belangrijk voor de toeganke-
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lijkheid met de Museumjaarkaart,
de fondsenwerving, tentoonstellingen en marketing. Hiervoor moesten de statuten worden aangepast.
De Lutherhof. De Lutherhof is de
afgelopen periode goed doorgekomen. In verband met corona is er
een tijdelijke beperking geweest
met betrekking tot het toelaten van
bezoek en zijn er verder ook maatregelen genomen om de 1,5 meter
in acht te nemen. De bewoners
hebben zich goed weten aan te
passen en inmiddels is bezoek ook
weer toegestaan. In het bestuur is
mevrouw Anne Freekje Mollema
onlangs toegetreden. Zij is oud bewoonster en kent de Lutherhof, bewoners, medewerkers en bestuur
dus van zeer nabij. Mevr Lubbers is
uit het bestuur teruggetreden.
De restauratie van de bestuurskamer is in de afgelopen weken
doorgegaan. Inmiddels is de lambrisering in de was gezet, plafond
geschilderd, muren behangen,
elektriciteit en de verlichting in orde
gemaakt. Vanaf 1 juni kunnen er
in de bestuurskamer weer vespers
worden gehouden en de koffieochtend op maandag voor de oudere
bewoners. De kwartaalborrel zal
echter nog even op zich moeten laten wachten.
Diaconaal vakantiewerk. In verband met de corona-crisis heeft de
SLOA (luthers diaconaal vakantiewerk) tot haar grote spijt moeten
besluiten om alle vakantieweken
voor ouderen en gezinnen dit jaar
te annuleren. Alle gasten die waren
aangemeld krijgen van de SLOA
hierover bericht.
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 WOII 140 mensen gefusilleerd werden. Zie https://www.youtube.com/
watch?v=puxMULq422E

Kaarsje branden in de Augustanahof en Maarten Luther
Kerk. Elke dag is de kapel van de
Augustanahof van 15.00-16.00 uur
geopend voor voorbijgangers voor
een moment van stilte en om een
kaarsje te branden. Ook de Maarten Luther Kerk is op dinsdag en
donderdag van 13.00-15.00 uur
hiervoor geopend. Ds André van
der Stoel en/of diaconaal werker
Arjan Zwagerman zijn aanwezig
voor een praatje en een kopje koffie/thee.
Steun aan projecten wereldwijd.
Corona maakt wereldwijd slachtoffers. Het Dagelijks Bestuur van de
Diaconie heeft daarom besloten
om extra bijdragen over te maken
voor corona-noodhulp via Kerk in
Actie en Lutherse Wereld Federatie. Specifieke steun werd gegeven aan het kerkelijk ziekenhuis in
Napels, als teken van verbondenheid. We kregen een hartverwarmende groet en dankbrief terug
van deken Heiner Bludau van de
Lutherse Kerk in Italië.
Er werd ook aan projecten dichtbij
bijgedragen onder andere aan de
Voedselbank in Haarlem, maaltijdproject in Noord en het coronasteunfonds voor migrantenkerken.
Barmhartige Samaritaan.
Het uit het voormalig Hervormd
verpleeghuis aan de Overtoom
afkomstig gevel-ornament met de
Barmhartige Samaritaan is herplaatst in de tuin van de Wittenberg
waarin ook het Luther Museum
gevestigd is. Op www.luthersamsterdam.nl (corona/youtube nr 18)
vertelt Sabine Tol van het Luther
Museum over dit oerbeeld van het
diaconaat.

Geen reünie oud-wezen.
De in Hoekelum geplande jaarlijkse reünie met oud-wezen van het
Luthers Weeshuis kon ivm corona
helaas niet doorgaan. Besloten
werd om nu bij iedereen op de geannuleerde datum een bloemetje
te laten bezorgen.
21 juni = LWF-zondag.
Op 24 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 collega 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. Georganiseerd in de Lutherse Wereld Federatie (LWF). Daarom collecteren
we op de aanpalende zondag, dit
jaar 21 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. Er moet een nieuw dak
op en de elektriciteit moet nodig
vernieuwd. 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.
foto: mondkapje met zwanen
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door Piet Windhorst

In the Spotlights: Joren Reichel
Tijdens de eredienst van 5 april
jongstleden, een live streamdienst, werd Joren Reichel ingezegend als ouderling. In deze tijd is
hij vooral bekend omdat hij bij de
live streamdiensten de techniek
verzorgt. In dit artikel gaan we nader met hem kennis maken.
Joren werd geboren in de gemeente Heerlen. Hij groeide op
in Eygelshoven dichtbij de grens
van Duitsland. Hij werd tweetalig
opgevoed, omdat hij een Duitse
moeder heeft. Hij kreeg een antroposofische opvoeding. Daar
hoorde bij dat hij in Heerlen de
Vrije school bezocht. In deze
school berustte het onderwijs op
de ideeën van Rudolf Steiner. De
leergierige Joren werd daar intellectueel te weinig gestimuleerd.
Wat kennisoverdracht betreft,
kwam hij later meer tot zijn recht
op het gymnasium in Heerlen. Het
gezin bezocht wel een kerk, maar
dan wel een wat alternatieve kerk
in het Duitse Aken. Het ging om de
Christengemeinschaft. Hij werd er
gedoopt en volgde in zijn tienertijd het ‘konfirmationsunterricht’.
Uiteindelijk kreeg hij de keuze
voorgelegd om zich door middel
van de Konfirmation al dan niet ‘op
een volwassen manier aan te
sluiten’ bij deze gemeente. Dat
heeft hij niet gedaan en na die
keuze heeft hij de gemeente verlaten. Dit omdat hij de benadering van
het geloof in de christengemeenschap, met name het theologische
statuut van die kerk, op geen enkele manier intellectueel kon verantwoorden. Niemand was in staat
om zijn kritische vragen op een
enigszins bevredigende manier te
beantwoorden. Zijn grootste bezwaren had hij tegen het antroposofische gedachtegoed van Rudolf
Steiner. De Christengemeinschaft
werd in 1922 gesticht met hulp van
Rudolf Steiner. Daarom verliet hij
op zijn veertiende deze gemeenschap. Als hij nu terugkijkt naar de
tijd dat hij die gemeente bezocht,
heeft hij geen negatieve ervaringen of herinneringen. Hij staat nog
wel volledig achter zijn besluit de

christengemeente te verlaten. Hij
verliet toen wel een kerk, maar behield zijn christelijk geloof. Hierna
volgde een lange tijd van oriëntatie
op andere kerken.
Na het gymnasium besloot hij
te gaan studeren. Vanaf zijn
vroege kindertijd wilde hij historicus worden en daarom ging hij
geschiedenis studeren. Hij koos
niet voor Maastricht. Hoewel hij
Zuid-Limburg prachtig vindt, prefereerde hij Amsterdam, omdat er
in deze streek ook sprake is van
een zekere bekrompenheid. Voor
jongeren met intellectuele ambities zijn er weinig mogelijkheden
en kansen in Zuid-Limburg. In
Amsterdam hoopte hij zijn intellectuele dromen te kunnen verwezenlijken en deze stad leek hem een
prachtige plaats om interessante
en inspirerende mensen te kunnen
ontmoeten. Daarom begint hij in
2015 met zijn studie aan de UvA.
Aanvankelijk alleen Geschiedenis.
In dit vak raakte hij geïnteresseerd
in de rijke geschiedenis van het
christendom. Hij ging zich specialiseren in de periode en thematiek
van de Reformatiegeschiedenis.
Een jaar later kwam er de studie
Wijsbegeerte bij. In 2019 kon hij
de Bachelor studie in beide vakken
met succes afronden.
Voor zijn masterstudies koos hij
voor de VU. Het masterprogramma Geschiedenis sloot het best
aan bij zijn specialisatiegebied,
de intellectuele geschiedenis van
de Reformatie. Daarnaast begon
hij met de studie Theologie aan
de PthU (Protestantse Theologi-
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sche Universiteit) die zich ook in
het VU-gebouw bevindt. Op mijn
vraag of hij soms predikant wil
worden antwoordde hij negatief.
De studie theologie volgt hij alleen vanuit intellectuele en
academische interesse. Hij beschouwt deze studie als een
relevante bouwsteen in de multidisciplinaire combinatie van
studies die hij volgt. Daar hoort
filosofie ook bij. Uiteindelijk wil hij
alle drie vakken als master hebben afgerond met als doel om
uiteindelijk te promoveren in een
van deze vakgebieden,
waarschijnlijk geschiedenis.
Door zijn studies van de Reformatie kwam Joren terecht bij de
lutherse theologie. Enkele jaren
heeft hij zich verdiept in het lutheranisme. Kennelijk is hij daar
zo enthousiast over dat hij zijn
gegevens bij Linkedin vooraf laat
gaan door een Latijnse spreuk:
Confessio fidei exhibita invictiss. Het is het bovenschrift van
de Augburgse geloofsbelijdenis.
De vertaling is geloofsbelijdenis
aangeboden aan de onoverwinnelijke (= keizer Karel V). Het is
niet zijn lijfspreuk , hij vindt de
geloofsbelijdenis één van de intrigerende en inspirerende historische documenten.
Zijn interesse in het lutheranisme
bracht hem op enig moment op
het idee naar de lutherse kerk
in Amsterdam te gaan. Hij werd
er hartelijk ontvangen. Op 2 december 2018 heeft hij de doopbevestiging ontvangen en de openbare geloofsbelijdenis afgelegd
in de OLK tijdens de eredienst.
Andreas Wöhle was de predikant. Al snel trad hij ook toe tot
de brandpuntraad en op 5 april
werd hij ouderling. Hij wil zich
inzetten voor het behoud van het
prachtige historische erfgoed van
de gemeente en het voortzetten
van de lutherse traditie in Amsterdam en omstreken. Daarnaast wil
hij werken aan projecten voor de
langere termijn die de toekomstbestendigheid van de gemeente
vergroten.

Adressen

ADRESSEN
‘Amsterdam Stad’

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

Koster:
Klaas Koelewijn
Telefoon: 023-531 04 57,
kosterij@
luthersekerkhaarlem.nl
Voorganger:
Sietse van Kammen
Telefoon: 023- 5351001,
email: s.vankammen@
planet.nl
Ouderenpastor:
Piet Windhorst
Telefoon: 023- 558 17 91,
pbwindhorst@quicknet.nl

Organist:
Klaas Koelewijn
Telefoon: 06- 12933466,
André van der Stoel
klaaskoelewijn@hotmail.
telefoon: 06-155 98 246,
com
andrevanderstoel
.
@luthersamsterdam.nl Secretariaat:
secretariaat@
luthersekerkhaarlem.nl
Organist:
Postadres: Witte HerenChristiaan de Vries
straat 22
Telefoon: 06- 21848372,
2011 NV Haarlem
christiaandevries@
hotmail.com Nieuwsbrief:secretariaat@luthersekerkhaarlem.nl
Contact en nieuwsbrieven
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: per 01-09-2020
info@
Willemijn Jonkers
luthersekerkhaarlem.nl
Gemeenteblad nr. 3.4 loopt van 28 juni t/m 29 augustus 2020. 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. Inleverdatum kopij: 3 augustus 17.00 uur via
algemenezaken@luthersamsterdam.nl

(vervolg pagina18)
Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een duurzame (digitale) communicatiestrategie en het betrekken van jongeren bij de gemeente.
Je zou zeggen dat Joren zijn handen vol heeft aan zijn studies en zijn
kerkelijke functie, maar hij is ook nog onderzoeksassistent . Hij doet archiefonderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de VU. Daarnaast
heeft nog zijn eigen bedrijfje ‘Schrijfarbeid’. Hij schrijft voor de PKN en
het ELK-kwartaal. In het septembernummer van dit blad schreef hij het
artikel ‘Het Luther Museum Amsterdam’.
Op mijn vraag hoe hij al die activiteiten kan combineren is zijn antwoord:
discipline en hard werken. Dat is alleen mogelijk vanuit gedrevenheid
en passie. Hij beschouwt al zijn werkzaamheden als inhoudelijk interessant en relevant.
We hopen dat Joren zich nog voor de OLK wil inzetten.
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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
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Rooster Vieringen

20 |

Bij de Tijden | Rooster Kerk
Oude Lutherse Kerk

Aanvang
		
		

10.30 uur
Online via Youtube
channel/UChSIxWpsA73QtmQ8e9yFBFQ/featured

				

De Nieuwe Stad

10.00 uur
online via kerkomroep

Inloggegevens:
via lutherszuidoost.nl

10.30 uur

28 juni
		
3e zondag na Trinitatis

Ds. A. Wöhle
H. Avondmaal

5 juli		
4e zondag na Trinitatis

Ds. A.Wöhle
Keti Koti

Online met PGZO
Ds. M. Reinders

start diensten na Corona max 30 pp
Ds. S. van Kammen

12 juli		
5e zondag na Trinitatis

Mw dr N. Vos

Online met PGZO
Drs G. Leerdam

zie website Lutherse Kerk Haarlem

19 juli
Mw ds. M. Brouwer
6e zondag na Trinitatis		

br F. Oliveira
Keti Koti

Haarlem

Online met PGZO
Ds. C. Ofman

26 juli		
Ds. A. van der Stoel
Online met PGZO
7e zondag na Trinitatis
H. Avondmaal
Mw drs E. Aarsen
						
2 augustus		
Drs G. Leerdam
Zomerstop DNS
8e zondag na Trinitatis		

Online dienst via Oude Lutherse Kerk
		

Ds. S. van Kammen
zie website Lutherse Kerk Haarlem
Ds. S. van Kammen

9 augustus		
Mw ds. M. Brouwer
Zomerstop DNS
zie website Lutherse Kerk Haarlem
9e zondag na Trinitatis						
16 augustus 		
Ds. A. Wöhle
Zomerstop DNS
10e zondag na Trinitatis		
				
		
23 augustus
Ds. A. van der Stoel
Zomerstop DNS
11e zondag naTrinitatis
H. Avondmaal
			

zie website Lutherse Kerk Haarlem

30 augustus
12e zondag na Trinitatis

zie website Lutherse Kerk Haarlem

Ds. A. Wöhle

6 september		
Ds. A. van der Stoel
13e zondag na Trinitatis
				
				

Zomerstop DNS
geen viering om 10.30 uur
16.30 uur
intrededienst mw ds W. Jonkers

U bent van harte uitgenodigd,
binnen de richtlijnen die op dat
moment gelden, om de feestelijke intrededienst van
ds Willemijn Jonkers
bij te wonen op 6 september in
De Nieuwe Stad, 16.30 uur.
De dienst wordt geleid door
ds A. Wöhle President
van de Lutherse Synode

Ds. S. van Kammen

Ds.S. van Kammen

