Evangelische Lutherse Gemeente Kampen

53e jaargang CONTACT LENTE 2013

Eenzaam in zijn stille groei
vond hij gemeenschap met alles wat groeit.
Dag Hammerskjöld
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Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
038-3323917

Koster

Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 / 0627620391
gschreurs@vodafonevast.nl
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Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038– 3333995/ 0654275418
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad
Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
de la Sablonnierekade 17
8261 JP Kampen
038-3333255
ccbroekhuis@live.nl

Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde
Lindenlaan 25
8253 AB Dronten
0321-338262
b.m.swartz@solcon.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com
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Praktische informatie over de diensten
De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen
gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met
de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te
brengen.

COPYDATUM: 1 juni 2013

De slotkapel in Wittenberg, zoals hij er ook was, toen
Luther er zijn stellingen aan de deur bevestigde.
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PREEKROOSTER
Week
No.

datum

bijzonderheid

Voorganger

11

10 mrt

13

24 mrt

Palmzondag

13

28 mrt

Witte donderdag

13

29 mrt Goede vrijdag prof.dr. R.
Roukema
31 mrt

16

14 apr

Kinderneven
-dienst

drs.K. van Warven Ad de Hoop Jeannet

H.A.

14

Organist

Pasen

drs.K. van Warven Ad de Hoop
drs. IJ. De MolBuizert

Maarten
Oranje

aanvang
19.30 uur

Ad de Hoop

aanvang
19.30 uur

drs.K. van Warven Bob Thijs
ds. E. de Fouw

Helma

alle leiding

Ad de Hoop Babette

18

28 apr

drs.K. van Warven Bob Thijs

20

12 mei

21

19 mei

22

26 mei

23

2 juni

drs.K. van Warven Bob Thijs

25

16 juni

drs.K. van Warven Ad de Hoop Helma

27

30 juni

drs.K. van Warven Bob Thijs

H.A.
Pinksteren
Regionale

Jeannet

ds. H.G.T. Günther Maarten
Oranje
Helma
drs.K. van Warven Ad de Hoop Babette
Buitendag

Stadskanaal

ALLE DIENSTEN BEGINNEN OM 10.15 UUR,
TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN
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Jeannet

Babette

REDACTIONEEL
Voor u heeft u het nieuwste nummer van Contact.
Hierin worden weer tal van zaken aan u aangeboden. Zoals gewoonlijk alle
belangrijke adressen, zoals van onze pastor, onze kosters en van de
kerkenraad.
Verder vindt u in dit nummer weer informatie van uit het IB ELS oftewel
interim bestuur evang. lutherse synode.
Een vraag vanuit de VVH, nieuws over ons adoptiekind Lucy Adite.
Ook namens mijn echtgenoot, wil ik u allemaal heel hartelijk bedanken voor
het prachtige boeket, wat wij namens u allen gekregen hebben, bij ons 45jr.
huwelijk. Dat is hartverwarmend, als je in die donkere tijd, zo‟n feestelijk
boeket op tafel krijgt. We hebben er lang, ruim drie weken, van genoten.
Als u dit Contact leest, is de verkiezing voor de synode al voorbij, het IB
hoopt per 1 mei a.s. de nieuwe synode te kunnen installeren.
21 maart 2013 wordt onze gemeente-avond gehouden. Net als vorig jaar, in
de Levensbron aan de Vloedddijk, dan hoeven de kosters niet de kerkzaal
helemaal om te bouwen en na afloop weer terug te bouwen. Voor de pauze
het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, na de pauze een stuk door
onze pastor Rinus van Warven. De kerkenraad hoopt u allen die avond te
begroeten.
Agnes Fossen.
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Secretariaat :
Agnes Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26/28
7715 PW Punthorst
Tel /Fax: 0529 482013
E-mail : ae.wfossen@hetnet.nl

UITNODIGING………….GEMEENTEAVOND…………….. 2013
Punthorst, 25 februari 2013
Geachte gemeenteleden van de Evang. Lutherse Gemeente
Kampen.
Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor het bijwonen van de
gemeente-avond, donderdag 21 maart 2013, in de Levensbron
aan de Vloeddijk 62 te Kampen.
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur, einde: ong. 22.15 uur.
In het eerste deel van de avond worden de jaarstukken
besproken van de diaconie, de kerkenraad en de
kerkrentmeesters. Zal ook verslag worden uitgebracht door de
kascontrolecommissie.
Verder krijgt u informatie over de combinatie met de ELG
Zwolle.
De jaarstukken kunt u, als u wilt, opvragen bij de voorzitter van
de kerkenraad, mw. Ineke Broekhuis-Bosman, de la
Schablonièrekade 17, tel 038 333225.
De kerkenraad hoopt u allen op 21 maart 2013 te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
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Namens de kerkenraad, Agnes Fossen, secretaris.
AGENDA:
1. Welkom, Opening door de voorzitter
2. Notulen 2012
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag en cijfers diaconie
5. Jaarverslag en cijfers kerkrentmeesters
6. Verslag kascontrolecommissie, decharche KR
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Verslag combinatie ELG‟s Kampen/Zwolle
9. Pauze
10. Het programma na de pauze wordt verzorgd door pastor
Rinus van Warven
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Net als voor de kerkdiensten geldt ook hier: Wilt u graag
aanwezig zijn bij de gemeente-avond, meld het bij de diaconie
of bij pastor Rinus van Warven.
We regelen dan dat u wordt gehaald en weer thuis gebracht.
Hopelijk is onze kring dan groter, dan die op het plaatje.
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Als pasen en pinksteren op één dag vallen.
Kent u die uitspraak nog? Als pasen en pinksteren op één dag vallen. Dat
antwoord kwam, als je iets vroeg, wat eigenlijk niet kon. Wanneer gaan wij
nou eens naar dié kerk, die is zo mooi van binnen. Als pasen……………….
U snapt het dus. Het gebeurde niet. Je was protestant, dus je ging niet naar
een kathlieke kerk, al was die nog zo mooi. Waarom men zo bang was om
iets verder te kijken, dan z‟n eigen neus lang was, dat wist ik als kind niet.
Het werd ook niet uitgelegd. Mijn vriendinnetje was katholiek, ik speelde er
veel, behalve als meneer pastoor net langs was geweest, want dan mocht
het even niet. Ik was niet van zijn parochie. Eigenlijk was hij ook niet blij met
haar moeder, zij was hervormd, en wilde niet katholiek worden. Kunt u zich
dit nog herinneren uit de vijftiger jaren! De meeste kinderen bij ons in de
buurt gingen helemaal niet naar de kerk. Dat waren socialisten, of nog erger,
communisten. En dat was gevaarlijk. Als je met z‟n allen buiten speelde, had
je geen erg in de verschillen. Je speelde lijnbal of bordje tik met een grote
ploeg. Dat kon nog, want er waren nog geen auto‟s in de straat. Maar als dan
de volwassen thuis kwamen, was het uit met de pret. Daar speel je niet mee!
Ik hoor het nog zeggen. Maar als we onder elkaar waren, jawel, dan had je
plezier.
Op mijn vraag thuis, waarom dat zo was en wanneer dat over was, kwam het
antwoord: Als pasen en pinksteren op één dag vallen. Het waarom kwam
geen antwoord op.
Het wrange is, dat het nu niet meer de socialisten of communisten zijn, waar
je niet mee om mag gaan. Nu zijn het vluchtelingen, werkzoekers, werklozen,
gepensioneerden, gehandicapten, die op de “zwarte” lijst staan. Mensen als
u en ik, alleen niet allemaal even weerbaar, niet even van de zelfde “klasse”.
Intolerantie is er altijd al geweest, tolerantie is één van de moeilijkste dingen
die er is.
Lees nu het 2e testament eens door. De intolerantie slingert je om de oren.
Herodes, de Farizeeërs, de Sadduceeërs, de Romeinen, de mensen met
geld, de priesters. En zo kun je nog wel even doorgaan. Allemaal bang om
iets van hun macht te verliezen, dat ze minder worden dan ze zijn op dat
moment. Dan komt daar weer zo‟n man die de mensen van alles wijs maakt,
dat hun zonden vergeven zijn, dat ze genezen zijn. En de mensen hoeven er
niet eens voor te betalen. Nou dat is iets wat ze niet kunnen gebruiken. Het
verhaal is u bekend. Maar is er eigenlijk veel veranderd. Als ik deze paus
dingen hoor zeggen over mensen, homo‟s, lesbo‟s enzo, dan bekruipt je toch
een zeer ongemakkelijk gevoel. In de jaren 30 en 40 waren er ook zulke
kreten, we weten allemaal waar die intolerantie toe geleid heeft. Dat willen
we toch nooit meer.
Maar ik wil ook niet ten koste van alles, iedereen altijd maar gelijk geven. Is
dat dan intolerantie. O nee, dat zijn de grenzen van wat voor mij acceptabel
is. Ook ik heb recht op een normaal leven, maar mijn buurman/vrouw ook.
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Ook in de kerk komt nog altijd intolerantie voor. In de krant op de pagina
kerknieuws stond de oproep van een dominee uit de “biblebelt”. Alle
vrijzinnigheid moest uit de kerk gezet worden. En in die vrijzinnigheid horen
ook de Lutheranen thuis. Ze geloven op een verkeerde manier, nl. niet op
hún manier. Of iedereen zich in hun richting thuis voelt, daar wordt niet bij
stilgestaan. Zij hebben het ware geloof. Hun kerk was (en is) een plantinge
Gods. Dat onze lieve heer zich daar niet mee bezig houdt, dat wat voor kerk
dan ook, het allemaal mensenwerk is, dat is heel moeilijk te begrijpen.
Daarom hoop ik, dat het ooit eens zover zal komen, dat er echt weer één
kerk komt, waar iedereen op z‟n eigen manier geloven kan en mag. Waar
niets meer van bovenaf opgelegd wordt.
Ik kijk er reikhalzend naar uit.
Agnes Fossen

God
geef mij de rust
om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen
de moed
om te veranderen
wat ik niet kan aanvaarden
en de wijsheid
om het één van het ander
te onderscheiden
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In memoriam Johanna Hendrika Hellendoorn-Zonnenberg (20 april 1916
– 6 januari 2013)
Het leven van een markante vrouw is ten einde gekomen, Riek Hellendoorn
is niet meer. Bijna 84 jaar lang, vanaf haar geboorte totdat ze naar Myosotis
ging, woonde ze in de Botervatsteeg. Op 22-jarige leeftijd trouwde Riek met
Chris Hellendoorn en trokken ze bij haar vader in. Deze overleed een jaar
later al, bij een ernstig ongeluk met zijn petroleumkar. Uit het huwelijk
werden twee kinderen geboren, Antje en Mar. De kinderen trouwden en Riek
en Chris bleven samen in de Botervatsteeg achter, totdat Chris op 15 april
1991 overleed. In januari 2000 ging het niet meer alleen, ondanks de vele
hulp van Antje en Tineke en ging Riek naar verpleeghuis Myosotis.
Op 11 januari 2013 hebben we in een kerkdienst in de Bazuinkerk definitief
afscheid van Riek Hellendoorn genomen. Natuurlijk hadden we haar nog
graag langer bij ons willen houden. Maar het vlammetje van haar
levenskracht was al meer dan tien jaar aan het uitgaan, lichamelijk maar
vooral ook geestelijk. Steeds verder raakte ze van de wereld. Het werd
steeds moeizamer om contact met haar te krijgen; de laatste jaren lag ze
alleen maar in bed. Het voelt dan ook als een verlossing, dat het nu
afgelopen is.
De profeten uit het Oude Testament namen geen blad voor de mond,
wanneer eerlijkheid en oprechtheid in het geding waren. Ook Riek
Hellendoorn zag de zwakke kanten van mensen heel scherp; ze had een
vreselijke hekel aan hypocrisie, dat mensen zich anders voordeden als ze
echt waren. Dan nam ze geen blad voor de mond.
In de dienst lazen we uit het 40e hoofdstuk van Jesaja troostrijke en
bemoedigende woorden. Woorden van hoop en verwachting, maar ook de
tekst dat " ...de mensen zijn als gras, hun trouw is als een veldbloem, gras
verdort, bloemen verwelken... .... "
Een mensenleven lijkt niet zoveel voor te stellen. Gelukkig staat er bij Jesaja
wat tegenover: " ... ... de woorden van onze God blijven van kracht, voor
altijd". Tegenover het gras en de bloemen die verwelken, stelt de profeet de
woorden van God die van kracht blijven.
Gelukkig is de vergankelijkheid en het eindige van dit leven niet het laatste
wat er over een mensenleven valt te zeggen. God heeft het laatste woord. Hij
heeft woorden van vergeving en bevrijding, van geborgenheid, van vrede en
aanvaarding, van thuis mogen komen bij God.
Daarbij kun je denken aan bijbelse beelden van een hemel of een paradijs,
maar het kan ook dichter bij huis: Je kunt ook denken aan het strand bij het
Veluwemeer, waar de familie Hellendoorn ‟s zomers vaak op het brommertje
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naar toe ging, om dan een hele dag heerlijk op het strand bij het water te zijn.
Wat kon Riek daar intens van genieten!
Ook dat strand kan een beeld zijn, hoe een voltooid leven uiteindelijk
geborgen zal zijn bij God. Het strand van Gods genade, waar je mag ervaren
en hoe goed Gods liefde voor mensen is, dan kom je thuis bij God. Dat is
leven, eeuwig leven.
We mogen daarom weten dat mensen niet verloren gaan, maar door God
worden gezien in hun diepste bedoelingen. Omdat God wat goed en
heilzaam was, bewaart. God is het, die ook Johanna Hendrika HellendoornZonnenberg heeft gedacht en gewild. Hij is het, die haar en ons vasthoudt
ook door het donker van de dood heen.
Ds Douwe Geertsma

ALFA

OMEGA

IK BEN de alfa
de eerste
voordat jij was
was IK
voor de aarde
er was
de bergen
op hun plaats
stonden
de zee
plek kreeg
was IK
ja voor jij
werd geboren
was IK God
IK BEN
met jou en
alle anderen
je leeft
omdat IK je riep
je denkt
omdat IK je
zó bedacht
Godgelijk

IK BEN de laatste
op je reis
door het leven
ga IK met je mee
zoals IK BEN
meegegaan
met Abram en Sarai
met Mozes en Mirjam
door het water
met Israël
in de woestijn
IK BEN de laatste
IK blijf je roepen
zoals IK Jezus riep
uit het donker
van de dood
jij mag
vrijuit LEVEN
je bestaan
houd IK omvat
van a tot z
BEN IK
ook voor jou
God
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Nieuwsbrief nummer 10 en 11 van het IB ELS
(een uittreksel uit deze brieven, red.)
Het interim bestuur heeft kennis genomen van het overlijden van ds. Geerard
Krijn Verheule op 30 december 2012. Hij wordt met dankbaarheid herdacht,
in „t bijzonder voor de periode waarin hij de ELG Hoorn gediend heeft.
Verkiezing voor de nieuwe ELSynode. Men geeft aan dat het opstellen van
lijsten veel langer duurde dan men had voorzien. Daarom is besloten om de
verkiezing enige tijd uit te stellen.
Het IB ELS moet een nieuwe , aan de huidige kerkorde aangpaste,
huishoudelijke regeling vaststellen.
Lutherse identiteit.
“Wat is lutherse identiteit” is een vraag die ons allen bezig houdt.
Ds. Alida Groeneveld heeft op verzoek van de redactie van Woord en Dienst
voor het themanumer “Typisch Protestants” het artikel “Luthers Zout”
geschreven. Wij brengen dit graag onder uw aandacht. U vindt het artikel op
de pag.16 en volgende.
De brieven werden ondertekend door dhr. ir. M. Wessels, voorzitter van het
IB ELS.
N.B. Als u dit Contact krijgt en leest, hebben de verkiezingen voor de synode
reeds plaats gevonden. Per 31 mei weten we wie de nieuwe synodeleden
zijn.
Op 26 mei 2013, precies 40 jaar nadien, wordt in de Grote Kerk in
Monnickendam het nieuwe Liedboek voor de Kerken gepresenteerd. Het is
de bedoeling, dat dit nieuwe liedboek, het huidige liedboek gaat vervangen.
Het wordt een punt binnen de kerkenraad of, en zoja, wanneer, we in dit
nieuwe liedboek gaan investeren. Maar ook daarover hoort u van de
kerkenraad t.z.t. meer.
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Uitstapje.
Van de VVH.
Namens de VVH kwam de vraag binnen, of er in onze gemeente (oudere)
gemeenteleden zijn, die wel mee zouden willen met dit uitje.
De kosten bedragen € 15,00 per persoon, de verdere kosten zijn voor de
VVH.
Een datum is nog niet bekend, maar zodra deze geprikt en vastgelegd is,
wordt dat bekend gemaakt.
Waar naar toe wordt gegaan, is een verrassing, maar van de mensen die hier
aan meedoen, heb ik wel gehoord, dat het heel gezellige uitstapjes zijn.
Als u er wat voor voelt, mag u zich melden bij onze voorzitter of bij mij.
Dan kan dat door ons doorgegeven worden aan de secretaris van de VVH,
mw. Klazien Wierbos.
Ik zoek een land
Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is
en waar de mensen hand in hand
tezamen leven in dat land.
Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is
en waar de mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.
Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is
en waar de mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.
Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is
en die de mensen op doet staan
de handen aan de ploeg laat slaan.
Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat:
en stad, een huis, een luchtkasteel,
O, God, vraag ik misschien te veel?
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Henk
Jongerius

Eerder verschenen in Woord & Dienst 62/1, januari 2013.
Luthers zout
Wat is lutherse identiteit? Hoe is de verhouding tot de protestantse
identiteit en de Protestantse Kerk in Nederland? Wat is de betekenis
van de fusie van de drie Samen-op-Weg-kerken tot één kerk, ruim acht
jaar later? Hoe dienen de verschillende stromingen met elkaar om te
gaan?
Alida Groeneveld
Wat is lutherse identiteit? Voor de beantwoording van deze vraag
maakt het uit of je jezelf tot de lutheranen rekent, of juist niet.
Lutheranen hebben een zelfbeeld dat gekenmerkt wordt door onder
andere begrippen als vrijheid, blijmoedigheid, muzikaliteit en aandacht
voor liturgie. ‘We hebben geen liturgiecommissie nodig, we vieren de
liturgie’, zei ooit een gerenommeerd gemeentelid. Hij bedoelde
daarmee dat we de liturgie niet moeten ‘dood-praten’ en uitleggen,
maar juist levendig houden door te vieren. Niet-lutheranen vullen dit
beeld aan met woorden als heel kleine gemeenten, aandacht voor de
kerkhervormer Maarten Luther, een andere avondmaalsopvatting, en
‘jullie kennen elkaar allemaal’.
Vragen zijn er ook: doen jullie wel mee in de Protestantse Kerk? Het
bestaan van een eigen evangelisch-lutherse synode roept deze vraag
op, alsook de constatering dat er weinig evangelisch-lutherse
gemeenten zijn die ter plaatse een fusie aangaan of al aangegaan zijn
met een hervormde gemeente en een gereformeerde kerk tot een
protestantse gemeente.
Minderheidskerk
De Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden was
een minderheidskerk, al vanaf de zestiende eeuw waarin lutheranen
vanuit Antwerpen naar de noordelijke Nederlanden kwamen. Het was
aanvankelijk de kerk van grote steden (Amsterdam, Rotterdam,
Leiden, Den Haag) en van stadjes rond de voormalige Zuiderzee, zoals
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Edam, Enkhuizen, Kampen. Maar de kerk breidde zich uit over geheel
Nederland, met soms geografisch grote gemeenten tot gevolg. Waar je
als lutheraan ook woonde, je was altijd lid van een lutherse gemeente,
al stond het kerkgebouw ver weg. Het gegeven van een
minderheidskerk uitte zich in schuilkerken. De lutherse kerk in
Groningen is daar een mooi voorbeeld van. Van buiten is op het eerste
oog niet te zien dat er een – prachtige – kerk staat. Naast de kerkbouw
bepaalde het feit van een minderheidskerk ook het klimaat: niet
opvallen, wel overleven.
Na 2004
De fusie tot de Protestantse Kerk in 2004 heeft het minderheidsaspect
in feite opgeheven: eerst een kleine kerk, nu deel van een groot geheel.
Het adagium ‘niet opvallen’ is voor de kleinste fusiepartner dan niet
aan te bevelen. Wat dan wel? De kerkordelijke keuze voor een eigen
synode valt op, maar laat ik in dit artikel verder buiten beschouwing.
Ik concentreer mij op een houding van trots op de lutherse zaak en de
durf die ook voor het voetlicht brengen. Te denken valt aan de lutherse
bijdragen aan de beide Dienstboeken, verschenen in 1998 en 2004.
Ook het Nieuwe Liedboek, dat in mei dit jaar zal verschijnen, heeft een
flinke lutherse component.
De aandacht voor de liturgie is weliswaar in de vijftiger jaren in de
vorige eeuw weer opgepakt door de lutheranen, maar dat betekent niet
dat lutheranen een exclusieve aanspraak op liturgie kunnen doen
gelden. Wie op zondag naar een protestantse kerkdienst gaat, zal
merken dat de aandacht voor een zorgvuldige en muzikale liturgie op
vele plaatsen gewoon geworden is.
De drie sola’s
De protestantse identiteit valt niet samen met de Protestantse Kerk,
maar is breder dan de grenzen van deze kerk. De protestantse identiteit,
waarvan ook de lutherse deel uitmaakt, laat zich typeren door de
klassieke sola’s van de Reformatie: sola scriptura (alleen door de
Schrift), sola fide (alleen door geloof) en sola gratia (alleen door
genade). Het is een kunst om dat in 2013 voor het voetlicht te brengen.
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De lutherse benadering geeft ruimte.
De lutherse benadering laat zien dat sola scriptura niet een aanpak
‘van-kaft-tot-kaft’ is, maar juist ruimte geeft. Het Woord van God
moet steeds weer tot klinken gebracht worden, verkondigd, gelezen,
gehoord, gezongen, geproefd en gevoeld in de sacramenten. Dit
betekent dat woord en sacramenten principieel van gelijke waarde zijn.
Sola fide en sola gratia betekenen gelijktijdig een relativering én een
opdracht. Het is de paradox van de gerechtvaardigde zondaar:
niemands heer en onderdaan en ieders heer en onderdaan (Luther in:
De vrijheid van een christenmens, 1520), van goed willen en kwaad
doen, van vrijheid en gebondenheid. Anders gezegd: het is mensen
aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen daden, zonder
de wet voor te schrijven. Dat verklaart bijvoorbeeld de blijmoedigheid
in het lutherse zelfbeeld.
Gemeente en kerk
Een gemeente – van wat voor signatuur dan ook – zou zich idealiter
moeten afvragen waarop ze trots is. Of: wat er ter plaatse gemist zou
worden als de gemeente er niet (meer) zou zijn. Als het antwoord luidt
dat we ‘onze gezelligheid’ missen, zou dat wat mij betreft aanleiding
zijn om het gesprek over gemeente- en kerk-zijn indringend te gaan
voeren!
De kerk vindt haar bestaansrecht in de verkondiging van het evangelie;
dat is wat er gebeuren moet! De verkondiging van het evangelie is
tegendraads en aanstootgevend. Deze weerbarstigheid hoort principieel
bij gemeente-zijn, hoe vermoeiend ook. Een gemeente bestaat uit
geroepen gelovigen die een stem hebben gehoord, een visioen hebben
gezien. Op basis daarvan ben je in de gemeente aan elkaar gegeven, en
ook tot elkaar veroordeeld. Gemeente is niet slechts het vangnet en de
ideale gemeenschap – dat zou een valkuil zijn.
Overleven?
De zorg voor de lutherse traditie is van de gehele Protestantse Kerk en
niet alleen en uitsluitend van een synode, gemeenten, enkele
enthousiastelingen. Zoek bondgenoten, ga het gesprek aan over het
geloof, over wat je bindt en drijft. Ervaring heeft mij geleerd dat er
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zeker een beroep gedaan kan worden op medeverantwoordelijkheid.
Dat is een ander gesprek dan uitsluitend over aantallen in de trant van
‘met die veertig kerkgangers kunnen jullie makkelijk bij ons
inschuiven’. De kerk, ook de Protestantse Kerk, verliest de
vanzelfsprekendheid. De lutherse traditie biedt wellicht
aanknopingspunten voor betekenisvol overleven.
Luthers zout
Een vertrouwd bijbels beeld is het zout. In de Bergrede (Matteus 5)
spreekt Jezus zijn toehoorders erop aan dat zij het zout van de aarde
zijn. Zout geeft smaak. Wie ooit wel eens zout in zelfgebakken brood
vergeten is en het nietsvermoedend proeft, zal deze (flauwe)
smaaksensatie niet snel vergeten. De lutherse identiteit heeft dit aspect
van zout. Wie het vergeet, weet niet wat hij proeft. Tegelijkertijd is het
een ambivalent beeld: het zout lost op in het eindresultaat en is er
achteraf niet meer uit te peuteren.
Levend van het evangelie, moet leven met deze paradox mogelijk zijn.
Alida Groeneveld is evangelisch-luthers predikant, verbonden aan
de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Daarnaast is zij
lid van het interim-bestuur dat tijdelijk de taken van de
Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk in
Nederland uitvoert. Ze schreef dit artikel op persoonlijke titel.
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PERSBERICHT

Ontmoetingsdag NLVB, in Amsterdam
“Reformatie en tolerantie”
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u
uit om deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag
20 april a.s. Voor dit jaar heeft het bestuur op uitnodiging van
Hanne Wilzing, teamleider van het diaconaal centrum “De Zwaan”
van de lutherse gemeente Amsterdam in gezamenlijkheid de
voorbereidingen voor deze dag verricht. Voor de lutherse gemeente
Amsterdam – en daarmee ook voor de hele Nederlandse lutherse
gemeenschap! – is 2013 een belangrijk jaar. Men gedenkt het 425jarig bestaan van de lutherse gemeente en de lutherse
gemeenschap Amsterdam Zuidoost gedenkt dat het 150 jaar
geleden is dat de slavernij is afgeschaft. Voor onze Surinaamse
zusters geven wij een extra blijk van verbondenheid af door dan
ook in Amsterdam samen met hen hierbij stil te staan.
De lutherse gemeente Amsterdam kan zich met recht een
migrantengemeente noemen en draagt dit ook uit. Er wordt over
grenzen heen gekeken èn samengewerkt met andersdenkenden,
anderslevenden, andersgelovigen in verschillende projecten van
“De Zwaan”, “Huis op het Spui” en de verschillende brandpunten.
En dat heeft weer alles te maken met ons thema “Reformatie en
tolerantie”. De reformatie is niet iets van 500 jaar geleden, maar
een altijd voortgaand proces dat zich openstelt voor vernieuwing en
zich beweegt in de context van de hedendaagse veelkleurige
samenleving.
Het programma is als volgt:
10.30 – 11.00 uur
Aankomst met koffie/thee
11.00 – 11.25 uur
Morgengebed door ds. Fia Tempelaar-van
Leeuwen
11.25 – 12.30 uur
Jaarvergadering en uitwisseling met het
bestuur
12.30 – 14.00 uur
Surinaamse maaltijd afgewisseld met tafelgesprekken
14.00 – 15.45 uur
Middagprogramma:
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15.45 – 16.00 uur

korte presentatie over diaconaat en
kerk in Amsterdam
rondleiding in kleine groepjes door o.a.
de Maarten Lutherkerk, “In de
Zwaan” (diaconie), “In de
Roos” (gasthuis) en wandeling door de
wijk (o.a. architectuur Berlage en Anne
Frankplekken).
Afsluiting en wegzending

De Maarten Lutherkerk is bereikbaar met tram 4 en bus 65 (halte
Dintelstraat) vanaf Amsterdam Centraal en op loopafstand vanaf
station Amsterdam RAI.
De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--. De
leden ontvangen hiervoor de gebruikelijke brief met
acceptgirokaart. U kunt zich opgeven bij de secretaris: Coby
Aartsen, Rietbergstraat 4, 7201 GJ Zutphen, tel. 0575-515396 of
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl
Foto van de Maarten Lutherkerk in Amsterdam
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Omzien naar elkaar
Een goede kennis van me, uit de wereld van het management, heeft een
lijfspreuk die me triggert. Hij roept regelmatig: “Alles is mogelijk, het is slechts
een kwestie van organiseren”. Ik weet niet of ik het wel met hem eens ben. Ik
bedoel daarmee dat ik niet voor de volle honderd procent zeker weet of alles
wel mogelijk is. Veel is mogelijk en heel veel is gewoon te organiseren.
Zo zie ik het voor me dat we in onze gemeente de aandacht voor elkaar
organiseren. Wie bijzondere pastorale aandacht nodig heeft - vanwege ziekte
of problemen - kan bij ondergetekende als pastor terecht. Maar verder
zouden we het omzien naar elkaar kunnen organiseren. Een van de dingen
die al begint te werken is het organiseren van het kerkbezoek. Hoe werkt
dat? Simpelweg via het systeem van vraag en aanbod. Er hebben zicht
inmiddels diverse mensen aangemeld om ouderen die niet meer op eigen
gelegenheid naar de kerk kunnen op zondagochtend te halen en te brengen.
Je kunt er dure woorden voor gebruiken: onderling pastoraat is omzien naar
elkaar. En dat omzien naar elkaar.... laten we gaan organiseren. Wie kent
iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Zijn er mensen die wel eens
een bezoekje zouden willen doen? Een kwestie van vraag en aanbod. De
aanbodkant: als wij een lijstje hebben van mensen die wel eens een
bezoekje willen doen, koppelen we dat aan het lijstje van mensen die wel
eens een bezoekje kunnen gebruiken. Wie kent iemand die graag naar de
kerk wil en gehaald wil worden?
Binnenkort wordt er in samenwerking met de Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten (VVP) en Werkgroep De Rode Draad een aantal nieuwe
activiteiten op stapel gezet. Zo worden er filmavonden georganiseerd rondom
spirituele films, er komt een gesprekskring rondom bijbelse thema‟s, er word
een aantal poëzie-avonden gehouden en twee keer per jaar komt er een
filosofisch café. Voor al deze activiteiten geldt hetzelfde. Heeft u
belangstelling. Meldt het even bij een van de bestuursleden of bij de
pastoraal werker. Ook als u er graag naar toe wilt maar er op eigen
gelegenheid niet meer kunt komen... Omzien naar elkaar. Een kwestie van
organiseren. Ben benieuwd hoe ver we met elkaar komen.
Rinus van Warven
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Zondagpreek
De zondag luister ik naar de preek.
Ik hoor de boodschap aan. De opdracht voor de nieuwe week.
Op maandag is mijn voornemen helaas even vergeten,
dat was moet nog gedaan en wat zullen we eten?
Op dinsdag is er ruzie en ik zoek eerst mijn recht,
daarom heb ik die dag niets vriendelijks gezegd.
Op woensdag veel te doen, ik moet me danig haasten.
Ik kan nog niet beginnen aan ’t beminnen van mijn naasten.
Op donderdag ben ik moe, ik had een slapeloze nacht:
”Bemin uw naaste gelijk uzelf”, ik heb toen aan mezelf gedacht.
Op vrijdag ben ik het echt van plan,
aan mij heeft het dus niet gelegen,
maar ik kan niet aardig zijn, want alles zit me tegen.
Op zaterdag omhels ik heel de wereld, maar zeg er eerlijk bij:
’t kwam niet uit mezelf, een medemens was hartelijk voor mij.
Op zondag luister ik aandachtig naar de preek,
ik hoor de boodschap, de opdracht voor de nieuwe week.

Zr. A de Wolf

Water geven
Ik geloof dat we moeten leren te WACHTEN
zoals we ook moeten leren te scheppen, we moeten geduldig de graankorrels
ZAAIEN, de aarde waarin zij gezaaid zijn koppig water blijven geven en de
planten verder hun eigen tijd GUNNEN
we kunnen een plant nu eenmaal niet voor de gek houden, net zo min als we de
geschiedenis voor de gek kunnen houden, maar we kunnen haar wel water geven
geduldig, elke dag, met BEGRIP, met nederigheid, maar vooral met LIEFDE.
Vlavac Havel,
Oud-president van Tsjechië,
Lid van Charta „77.
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Belangrijke adressen:
Consulent

Mevr. Drs. IJ. De Mol-Buizert
Zuivelweg 17
7003 CA Doetinchem
0314 343642
ijda.buizert@zonnet.nl

Organisten

Dhr. A. de Hoop
038 3327629
adehoop11@hetnet.nl
Dhr. M. Oranje
038 3317668
maarten.oranje@home.nl
Dhr. B. Thijs
038 3375084
g.thijs@live.nl

Bankrekening kerk
Girorekening kerk
t.n.v.

59.69.38.160 ABN-AMRO
884586
Evang. Lutherse Gem.
Kolk 33
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie

7828762
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen

Kindernevendienst

Babette Kuper
038 3338175
babettekuper@hotmail.com

Koor “ Le Cygne”/diaconale
commissie

Mevr. E.E. Bruil de Wit
038 3324045
cygne1@tiscali.nl
Lydia Winkler

Redactie Contact

Agnes en Wim Fossen.
Adres-zie kerkenraad.l

Website
E-mail webmaster

www.lutherinkampen.nl
cgmjutten@live.nl
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