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Zalig is de man
die niet meeging in het beraad van bozen,
op de weg van zondaars
niet is blijven staan,
op de zetel van de protsers
niet ging zitten!
Nee, in het onderricht van de Ene
heeft hij behagen, diens onderricht spelt hij,
de dag door en de nacht.
Wezen zal hij
als een boom geplant aan beken water,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd
en zijn blad valt niet af:
al wat hij doet zal hem gelukken.
Niet zo gaat het de bozen!
nee, als met kaf:
een windvlaag blaast het weg!
Zo houden ook bozen
niet stand in het gericht, noch zondaars
in de bijeenkomst van oprechten.
Want van de weg der oprechten
wil de Ene wel weten,
en de weg van bozen gaat teloor.
bron: www.naardensebijbel.nl
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KERKDIENSTEN JULI-AUGUSTUS
Aanvang diensten:10.30u. tenzij hieronder anders aangegeven.
Datum Zondag
02-07
3e na Trinitatis

Kleur
Groen

Viering

16-07

5e na Trinitatis

Groen

Heilig
Avondmaal

30-07

7e na Trinitatis

Groen

13-08

9e na Trinitatis

Groen

27-08

11e na Trinitatis

Groen

10-09

13e na Trinitatis

Groen

Startzondag*

Metten

Heilig
Avondmaal

Voorganger
Drs. C.J. Muusse
Nieuwerkerk/IJssel
Ds. R.E. v.d. Berg
Delft
Drs. C.J. Muusse
Nieuwerkerk/IJssel
H. Stegeman
Dordrecht
Ds. M. den Dekker
Dordrecht
Ds. A.S.J. Smilde
Dordrecht

DIACONALE COLLECTEN MEI-JUNI
Datum
02-07
16-07
30-07
13-08
27-08
10-09

Bestemming
Christenen voor Israël
Bloemenfonds
Diaconaal Aandacht Centrum
Kerk In Actie: zending
St. Hulp Vervolgde Christenen
Pax Christi Vredesweek

Graag bevelen we de diaconale collecten van harte bij u aan.

KERKAUTO
Indien u gebruik wilt maken van vervoer naar de Lutherse kerk voor het
bijwonen van de erediensten, bel dan 078-616 49 88.

PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
De kerkenraad acht het pastoraat binnen de Gemeente van groot belang.
Geprobeerd wordt om op korte termijn zo veel mogelijk bezoeken af te
leggen. Mocht u echter dringender contact willen, belt u dan 078-6164988.
Pastoraat in de vakantie
Ouderling Bart Stegeman is i.v.m. vakantie niet bereikbaar van zaterdag 8
juli t/m zaterdag 22 juli. Voor crisispastoraat kunt u in deze periode een
beroep doen op onze consulent, ds. A.S.J. Smilde, tel. 078 - 631 58 83.

3

BIJ DE KERKDIENSTEN
Vakantietijd
We merken dat de vakantietijd is aangebroken: het aantal beschikbare
voorgangers is beperkt. Daarom zijn we dankbaar dat we toch, m.u.v.
zondag 13 augustus, voorgangers van elders kunnen verwelkomen.
We zien er naar uit in deze maanden ook gasten te begroeten die in de
omgeving hun vakantie doorbrengen.
Erediensten
Zondag 2 juli leidt drs. C.J. Muusse (Nieuwerkerk/IJssel) de dienst. Op 16
juli vieren we het Heilig Avondmaal. Ds. R.E. van den Berg uit Delft is dan
voorganger. Op 30 juli begroeten we opnieuw drs. C.J. Muusse.
Op 13 augustus houden we een Metten. Bart Stegeman zal deze leiden.
De dienst van zondag 27 augustus wordt geleid door ds. M. den Dekker,
voor meerderen van ons wel bekend uit de tijd dat hij de Grote Kerk
Gemeente diende. En dan is het alweer september: de vakantietijd voorbij.
In de eerste dienst in september (zondag de 10e) vieren we het Heilig
Avondmaal. Onze consulent ds. A.S.J. Smilde gaat dan voor.
Barbecue*
Het lijkt ons, als kerkenraad, een goed moment om na de hierboven
aangegeven dienst van 10 september, met elkaar ‘het nieuwe seizoen’ te
openen.
Misschien wel wat raar, het kerkelijk jaar begint immers met de eerste
advent. Begin september is iedereen echter net weer terug van vakantie en
is het doorgaans het weerzien na de zomerperiode. Veel kerken houden
dan een startzondag.
Een aantal gemeenteleden heeft zich bereid verklaard om voor deze
zondag een barbecue voor te bereiden. Het lijkt ons een goed idee om dat
deze zondag te doen als barbecue-lunch na afloop van de dienst, na het
koffiedrinken. We hopen op voldoende belangstelling. Verdere details
volgen.

VAN LUTHER
Zijn heerschappij ligt op Zijn schouder (Jesaja 9:5)
“Wat is dat voor een Heere? Een Heere Die ons draagt op Zijn schouder –
als Hij ons niet draagt zijn we verloren! De hele wereld denkt dat het
precies andersom moet: een mens moet immers zijn god dragen?
Dit denkt ook de religieuze en werkheilige mens: ‘Zó moet ik voor God
leven, zó moet ik voor God vasten, zó moet ik voor God bidden – dit moet
ik voor Hem doen en dat moet ik voor Hem doen!’
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Dat is nog eens een wonderlijk dragen: als Christus niet jou moet dragen,
maar als jij Christus moet dragen. Dat zal een zwaar dragen voor je
worden!
Stel je voor: dat een verloren en verdwaald schaap tegen zijn herder zegt:
‘Nee, lieve herder u moet mij niet dragen, maar ik wil u dragen, ga maar op
mijn rug zitten’ Ik denk toch: dat zal nog eens een dragen worden! Maar
wanneer het schaap echt geholpen wil worden, dan moet het zeggen:
‘Dank u wel, lieve herder, dat u mij wilt zoeken en mij wilt dragen, ik laat me
graag en gewillig door u dragen.’
Zó gaat het ook in het genaderijk van Christus: Christus wil Zijn christenen
op Zijn schouder dragen, zoals een herder een arm, ellendig, verdwaald
schaap draagt. [Christus zegt:] ‘Je bent in zonden ontvangen en geboren,
je hebt God door je vele zonden vertoornd en je bent bovendien reeds tot
de dood veroordeeld, maar vrees niet: leg je slechts op Mijn schouder, dan
zal Ik je naar God dragen.’
Vgl: W(1), Dr. Johann Georg Walch, Sämtliche Schriften, Ausgabe 1740-1753,
Dreyzehenter Theil (1743), S. 2414 – S. 2416 (verkort) – bron: www.maartenluther.com

VEILIG
Ik voel mij veilig bij U mijn God
Voor U wil ik een loflied zingen
U blijft mij met liefde omringen
En bent steeds begaan met mijn lot.
Bij U ben ik veilig en geborgen
U bent mijn toevluchtsoord
Ik vertrouw op Uw woord
En wil U loven, iedere morgen.
U wilt mij beschermen, elke dag
Ik hoef niet te vrezen voor de nacht
Want U houdt over mij de wacht
Zolang ik op aarde leven mag.
Wat een troost om te mogen weten
Dat God ons altijd nabij wil zijn
In vreugde, ook bij verdriet en pijn
Hij zal ons dan ook nooit vergeten.
( Woorden uit Psalm 91)
Fedde Nicolai
(bron: Christelijke Gedichtensite.nl)
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UIT DE KERKENRAAD
Onze vergadering van 2 mei stond voornamelijk in het teken van
ontmoeting:
- We spraken met een afvaardiging van de kerkenraad Grote Kerk
Gemeente over de goede contacten in het voorbije seizoen en de wijze
waarop wij in het nieuwe seizoen elkaar kunnen vinden indien dat nodig
en waar dat gewenst is;
- We spraken met Matthijs Stegeman over zijn verlangen om belijdenis
van het geloof in het midden van de Gemeente af te leggen en onze
dankbaarheid en blijdschap dat God hem tot deze stap heeft gebracht;
- Al was er dan geen sprake van een ontmoeting aan tafel, door middel
van een ingekomen brief liet ons gemeentelid en oud-ambtsdrager
Benno van de Pas ons in zijn hart kijken. Zelf schrijft hij: ‘Parafraserend
op Prediker is er een tijd om te talmen en een tijd om de knoop door te
hakken; de tijd om te talmen is voorbij en de tijd om de knoop door te
hakken is gekomen’ en geeft vervolgens aan dat hij het lidmaatschap
van onze Gemeente opzegt. Enkele overpeinzingen over de weg die hij
is gegaan om tot deze beslissing te komen, heeft hij aangeleverd in de
vorm van een bijdrage voor het Kerkblad dat u nu in handen heeft. U
begrijpt dat de kerkenraad met pijn deze stap respecteert. Mede
namens de Gemeente hebben wij onze dank overgebracht aan Benno
voor zijn grote inzet in moeilijke tijden en het vele werk dat hij in ons
midden heeft verzet. Van harte wensen wij hem en zijn echtgenote voor
hun toekomst de zegen toe van onze goede God.
In de marge van deze gesprekken spraken we nog over pastoraat en
diaconaat, de gemeentevergadering van 17 mei en de ingekomen en
verzonden post.
In de vergadering van 6 juni evalueerden we de Gemeentevergadering. Het
verslag vindt u integraal in dit Kerkblad opgenomen. Inzake de vragen in de
vergadering rond de verhuur van de Trinitatiskapel, stelden we vast dat de
huidige verhuurvoorwaarden geen aanpassing behoeven en dat onze
huisbewaarder de condities zorgvuldig bewaakt. We spraken uitgebreid
over de geringe belangstelling voor de Gemeentevergadering en de wijze
waarop wij de het belang van gemeente-zijn onze gemeenteleden aan het
hart kunnen leggen. We spraken verder over de opzet van de studiekring in
het nieuwe seizoen. Het dienstenrooster 3e en 4e kwartaal 2017 vroeg
aandacht evenals de opmaat in dit Lutherjaar naar 31 oktober: Lutherdag.
De achterblijvende inkomsten Kerkbalans baren ons zorgen. Wij vragen
dringend uw aandacht voor de oproep van onze ouderling-kerkrentmeester,
elders in dit blad.
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Tot slot kwam, naast pastorale en diaconale zaken, waaronder de
definitieve vaststelling van het diaconaal beleidsplan 2016 – 2019, de
voortgang van de restauratie van de Trinitatiskapel aan de orde. We
beslisten dat de CV-installatie in de loop van dit jaar wordt vervangen. Dit
wordt door de Stichting opgevolgd.
Een bijzonder moment was het afscheid in de kerkenraad van ouderlingkerkrentmeester Henk van Leeuwen. Het formele afscheid heeft u zelf
bijgewoond tijdens de eredienst van 1e Pinksterdag maar ook in de kring
van de kerkenraad was er behoefte onze waardering en dankbaarheid uit te
spreken voor het vele, goede werk dat Henk voor onze Gemeente heeft
verricht. Onze goede God zegene hem en Rita op hun verdere levensweg
en wij hopen hen nog vele jaren in ons midden te ontmoeten.
VAN DE VOORZITTER
Een aantal weken geleden hebben we Gemeentevergadering gehouden.
De opkomst was, wat mij betreft, wat teleurstellend. Dat vond ik jammer.
Het is immers belangrijk om ons - los van de zondagse erediensten - met
regelmaat te beraden op wat het is om ‘gemeente te zijn’. We hebben
elkaar hard nodig, zeker omdat we als kleine gemeente kwetsbaar zijn.
Tijdens de vergadering kwam aan de orde dat het moeilijk is om
gemeenteleden te motiveren om op doordeweekse avonden naar de
Vriesestraat te komen. Dat bleek het geval voor (deze)
gemeentevergadering, maar dat is het afgelopen jaar ook wel gebleken
waar het ging om de studiekring.
Toch is het ‘kringwerk’ ook erg belangrijk. Je kunt immers met elkaar praten
over onderwerpen die je als kerk wel raken, maar die nooit in de
erediensten aan de orde komen.
In de achter ons liggende tijd hebben we ons verdiept in de persoon en het
werk van Maarten Luther. Niet om te komen tot een persoonsverheerlijking
want daar moet je erg mee oppassen, maar wel om te komen tot de
oorsprong van de gedachten en daarmee de theologie van Luther. Wie was
de mens Luther? Wat bewoog hem? Het zou flauw zijn om te schrijven dat
u heel wat gemist hebt, maar ik zou er blij van geworden zijn als we met
meer gemeenteleden aanwezig waren geweest. Ik steek hierbij ook de
hand in eigen boezem omdat ook ik door drukke werkzaamheden veel
verstek heb moeten laten gaan.
Tijdens de Gemeentevergadering zijn twee voorstellen gedaan om de
betrokkenheid van eenieder te vergroten, en nog meer om de
mogelijkheden te bieden om aanwezig te kunnen zijn, zonder dat u hiervoor
's avonds de binnenstad in moet, of in problemen komt met tijdgebrek.
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Als eerste het voorstel om de jaarlijkse Gemeentevergadering voortaan
(weer) te houden op een zondag in het voorjaar, na de dienst. Het tweede
voorstel was om het komende seizoen een aantal studiekringbijeenkomsten
te houden op zondagmiddagen, op zondagen waarop er 's morgens geen
Lutherse dienst is. Deze bijeenkomsten zouden dan kunnen worden
besloten met een korte vesperdienst.
Het zijn twee voorstellen waarover ik graag met u van gedachten zou willen
wisselen. Het doel dat ik hierbij heb: het vergroten van de betrokkenheid
voor met name het kringwerk. We doen het met elkaar, voor elkaar.
Gemeente zijn is immers meer dan alleen maar de erediensten bijwonen.
Met hartelijke groet,
Bart Stegeman, voorzitter kerkenraad

DE KERK: EEN GEBEUREN
Bij kerk denken de meeste mensen in de eerste plaats aan het kerkgebouw. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Er moet een plaats zijn, waar de
gemeenteleden kunnen samenkomen. Maar niet het gebouw maar de
mensen, die daar bijeenkomen, die vormen de kerk.
Kerk–zijn is niet iets statisch maar iets dynamisch, een gebeuren. Mensen
komen bij elkaar om de blijde boodschap te horen en daaruit te leven. Je
hebt elkaar daarbij nodig. In jouw ééntje kun je geen kerk zijn.
Ook wij als Lutherse gemeente in Dordrecht hebben elkaar meer dan nodig
om samen kerk van Jezus Christus te kunnen zijn. Binnen de Protestantse
Kerk van Nederland en ook in Dordrecht mogen wij een eigen geluid laten
horen, een Luthers geluid en dat mag niet verloren gaan. In dit jaar waarin
het 500 jarig jubileum van de Reformatie gevierd wordt, beseffen wij dat
des temeer. Luthers grote ontdekking van de rechtvaardiging door het
geloof en niet door onze werken moet doorgegeven blijven worden.
Maar om dat mogelijk te blijven maken wil ik even bij u aankloppen.
Aan het begin van dit jaar stuurde ik u in het kader van de actie Kerkbalans
een brief met het verzoek mij mee te delen hoeveel u dit jaar aan kerkelijke
bijdrage van plan bent te geven.
Van een flink aantal van u kreeg ik antwoord. Waarvoor mijn hartelijke
dank. Ook zijn er gemeenteleden die de strook niet terugstuurden, maar
wel geld hebben overgeboekt. Ook dat is uiteraard prima.
Maar helaas heb ik van een aantal van u niets gehoord. Mag ik u nog een
keer herinneren aan deze brief en uw antwoord en/of uw overboeking
tegemoet zien? Zonder uw bijdrage kunnen (gast)predikanten, organisten
en de bijdragen aan de Centrale Kas van onze kerk niet betaald worden.
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De tot nu ontvangen toezeggingen en ontvangen gelden zijn niet
voldoende. Daarom doe ik tot slot ook nog een oproep aan degenen die
wel gereageerd hebben: wilt u uw toezegging of bijdrage nog een keer
heroverwegen?
Met veel dank en vriendelijke groet,
Coby Smilde, kerkrentmeester.

Gemeentevergadering d.d. woensdag 17 mei 2017 van
19.30u tot 21.00u
Aanwezig:
Drie gemeenteleden, consulent ds. Aage Smilde,
cantororganist Bart van Buitenen en de voltallige kerkenraad,
t.w. ouderling Bart Stegeman (voorzitter), diakenen Wil van
der Beek en Olga Minderman, ouderlingen-kerkrentmeester
Henk van Leeuwen en Coby Smilde en toegevoegd
ambtsdragers Arie van der Vlies en Kees Hout.
Verslag
1. Welkom
De voorzitter van de kerkenraad, ouderling Bart Stegeman,
opent de vergadering en heet ieder welkom. Er zijn geen
berichten van verhindering. De vz. benadrukt het belang van
de jaarlijkse Gemeentevergadering waarin niet alleen formele
handelingen moeten worden verricht zoals de goedkeuring van
jaarstukken e.d. maar die vooral gelegenheid biedt om als
gemeenteleden en kerkenraad met elkaar het gesprek te
voeren over allerlei zaken die (de toekomst van) de Gemeente
aangaan. We zijn blij met de aanwezigheid van drie
gemeenteleden en een gast, maar dit is een gemiste kans
voor een gesprek met alle anderen waarmee we één
Gemeente vormen.
De vz. meldt dat er een brief is ontvangen van dhr. Benno van
de Pas die het lidmaatschap van de Gemeente opzegt i.v.m.
veranderingen in zijn geloofsleven en zijn visie op kerk-zijn (u
vindt een bijdrage van Benno n.a.v. deze beslissing, elders in
dit Kerkblad). De kerkenraad betreurt dit besluit zeer. ‘We
zullen nog op gepaste wijze afscheid nemen van Benno maar
willen hem nu al danken voor zijn grote inzet en
betrokkenheid gedurende vele jaren als gemeentelid en als
ambtsdrager.’ De vz. geeft het woord aan de consulent.
2. Meditatie en gebed
In het kader van zijn werk als gevangenenpastor in Duitsland,
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heeft Aage recent een Freiheitstagung bezocht rond het thema
‘Bevrijding van machten’. Daarbij is aan de orde gekomen wat
de apostel ons aanreikt in Galaten 5: 1 (‘Christus heeft ons
bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen’) en Galaten 5: 13
(‘Broeders en zusters u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik
die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar
dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’). Vrijheid is een
basisprincipe in de Bijbel: God verlost Israël van de slavernij
van Egypte en van de ballingschap in Babel. Christus bevrijdt
door Zijn opstanding van satan en dood. Luther zegt bij
Exodus 20, over de bevrijding uit de slavernij: ‘Na de
bevrijding geeft God Zijn wet niet om onszelf door onze
werken te bevrijden maar als regel voor een leven in dankbare
vrijheid. Zo wordt het ‘tot vrijheid geroepen zijn’ gekoppeld
aan onze verantwoordelijkheid om in gebondenheid aan
Christus te leven met elkaar.’ Dit is een bemoedigend en
vermanend woord voor de gevangenen die worden bezocht.
Maar het geldt ons evenzeer: we zijn kerk na Pasen om in de
Dordtse binnenstad als bevrijde mensen en als EvangelischLutherse Gemeente dienend bezig te zijn. Aage gaat voor in
gebed.
3. Contacten Hervormde Gemeente Dordrecht
De vz. noemt het recente overleg met een afvaardiging van de
Grote Kerk Gemeente waarin we het eerste seizoen van
samenwerking hebben geëvalueerd. We hebben elkaar met
name gezocht en gevonden op het gebied van crisispastoraat
en van jeugdwerk. Hoewel het pastoraat vanwege de omvang
van onze Gemeente overzichtelijk is, is het juist in
crisissituaties niet altijd mogelijk om zelf de nodige pastorale
aandacht te schenken. We zijn dankbaar dat de predikant van
de GKG, ds. Paul Wansink, in die gevallen klaar heeft gestaan
en ook voor de toekomst beschikbaar wil zijn. Om de
herkenning te vergroten zal ds. Wansink in de toekomst ook
preekbeurten in onze Gemeente vervullen. Gedacht wordt aan
twee beurten per jaar.
De jeugd van onze Gemeente is meer dan welkom bij het
jeugdwerk van de GKG terwijl tegelijkertijd de ‘eigenheid’ van
de
Lutherse
jeugd
voluit
wordt
gerespecteerd
en
gestimuleerd. Verrassenderwijs blijkt dat onze jongeren juist
n.a.v. hun contacten met de jeugd van de GKG onze eigen

10

Evangelisch-Lutherse kerkdiensten, vanwege de aandacht,
herkenning en persoonlijke betrokkenheid, meer zijn gaan
waarderen.
Ook is gesproken over een verdere samenwerking met alle
kerken in de Dordtse binnenstad. De interkerkelijke werkgroep
die de Lutherdag van 5 april heeft voorbereid, is een goed
voorbeeld van wat we gezamenlijk kunnen organiseren. Tot
slot is afgesproken dat in de veertigdagentijd 2018 de ‘sobere
maaltijden’ (initiatief van de GKG als samenwerking van de
binnenstad-gemeenten)
in
de
Trinitatiskapel
worden
gehouden.
4. Diaconie
- Jaarrekening 2016: Henk van Leeuwen licht de jaarrekening
2016 toe. In het verslagjaar is de scheiding tussen de
rekening kerkbeheer en diaconie doorgevoerd. Hierdoor is bv.
de verantwoording van kasontvangsten (collecten) anders
geadministreerd. Door tegenvallende inkomsten van de
effecten heeft de diaconie in 2016 haar iets ruimere beleid
voor financiële ondersteuning niet helemaal uit de inkomsten
kunnen dekken zodat er een negatief resultaat is ontstaan van
€602,05 dat ten laste van het vermogen (per 31 december
€75.107,12) is gebracht.
Door omstandigheden heeft de kascontrolecommissie de
stukken nog niet nagezien. Dat zal een dezer dagen gebeuren.
Vanuit de vergadering zijn geen vragen of opmerkingen zodat
de jaarrekening, rekening houdend met de bevindingen van
de kascontrolecommissie, in de ev. kerkenraadvergadering
kan worden goedgekeurd;
- Diaconale collecten: Wil van der Beek licht toe waarom de
kerkenraad heeft besloten de eerste collecte (tijdens de
dienst) in de toekomst te bestemmen voor de diaconie.
Samen met Olga stelt zij het collecteplan op en beslist op de
(vele!) aanvragen voor financiële ondersteuning. De bedragen
die onze kleine Gemeente opbrengt zijn beperkt zodat er
zorgvuldig gekozen moet worden;
- Beleidsplan 2016-2019: Wil geeft aan dat het beleidsplan
voorziet in kaders waarbinnen de diaconie de uitvoering naar
eigen inzicht kan inrichten. Als voorbeeld noemt ze de dienst
van diakenen aan de Tafel van de Heer. Voor het
binnenbrengen van brood en wijn kan de diaconie
gemeenteleden inschakelen waarbij met name aan jongeren in
de Gemeente wordt gedacht. Aage onderstreept de bij uitstek
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diaconale taak rond het Heilig Avondmaal. Als gemeenteleden
de gaven binnenbrengen, dienen zij tijdens het dankgebed
over de gaven voor in de kerk te blijven staan.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het Beleidsplan.
5. Kerkbeheer
Coby Smilde heeft, in samenspraak met Henk, zich de
afgelopen maanden ingewerkt in het vele dat in kerkbeheer
omgaat. Vanaf 1 januari 2017 is zij verantwoordelijk maar de
afspraak is gemaakt dat Henk nog de samenstelling en
toelichting op de jaarcijfers 2016 voor zijn rekening neemt.
Coby geeft aan teleurgesteld te zijn in de ontwikkeling van de
kerkelijke bijdragen en collecten. Het is absoluut noodzakelijk
voor het voortbestaan van onze Gemeente dat we ook in
financieel opzicht onze verantwoordelijkheid nemen. In het
komende Kerkblad zal zij hierover schrijven;
- Jaarrekening 2016: Henk geeft een toelichting op een aantal
posten en zegt dankbaar te zijn dat dankzij de gestegen
inkomsten van de verhuur het verlies over 2016 beperkt bleef
tot €490,42. Dit verlies is ten laste gebracht van het
vermogen (per 31 december 2016: €91.659,23). De
vergadering spreekt waardering uit voor de inzet van Jan
Lokhorst waardoor de goede verhuurresultaten mogelijk zijn.
De kascontrolecommissie zal binnenkort ook deze stukken
nazien (zie onder Jaarrekening Diaconie). Vanuit de
vergadering zijn geen vragen of opmerkingen zodat de
jaarrekening, rekening houdend met de bevindingen van de
kascontrolecommissie, in de ev. kerkenraadvergadering kan
worden goedgekeurd;
- Begroting 2017: De begroting is pas nu beschikbaar i.p.v.
(zoals gebruikelijk) november. Voordeel is dat de reële cijfers
2016 als basis kunnen dienen voor deze begroting die sluit
met een voorzien verlies van €620. Nog geen rekening is
gehouden met de splitsing verhuurinkomsten/kosten tussen
de ELG en de Stichting beheer Trinitatiskapel. Gesprekken
hierover worden nog gevoerd. De kerkenraad kan o.g.v. het
statutair vastgelegde begrotingsrecht hierin sturend optreden.
De vergadering gaat akkoord met deze begroting en spreekt
waardering uit voor het vele werk dat onze ouderlingenkerkrentmeester en de administrateur, dhr. Arie den Toom,
hebben verzet. Arie van der Vlies merkt op dat de
administratie kerkbeheer voortaan door Coby Smilde, met
ondersteuning van dhr. Wim Bakker, wordt verzorgd zodat de
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werkzaamheden van dhr. Den Toom nu zijn beëindigd. Bart
van Buitenen stelt voor een analyse van stookgedrag te
maken. Arie van der Vlies geeft aan dat zo’n onderzoek al
heeft plaatsgevonden maar niet tot nieuwe inzichten heeft
geleid. Wel is het noodzaak de CV-installatie te vernieuwen,
een project waar de Stichting zich nu mee bezig houdt.
6. Lutherjaar 2017
Coby geeft een korte terugblik op de prima verlopen
Lutherdag van 5 april. Van vele zijden hebben ons
complimenten bereikt. Het werk van het Wartburg College dat
op 5 april te zien was, zal worden tentoongesteld in de
Trinitatiskapel.
Op dit moment werkt zij samen met dhr. Johan Bregman aan
een aantal Luthergerelateerde activiteiten in de Trinitatiskapel
op weg naar 31 oktober. Ook voor Hervormingsdag zelf zal
het nodige worden georganiseerd.
7. Studiekring
De Lutherlezingen met als thema ‘In 25 stappen op weg naar
31 oktober 2017’ hebben niet de betrokkenheid van nietgemeenteleden gebracht die wij gehoopt hadden. Naast een
viertal trouwe bezoekers van buiten, werd de kring vooral
bezocht door een beperkt aantal eigen gemeenteleden. De
meesten hiervan vinden het vanwege hun leeftijd bezwaarlijk
om ook in het nieuwe seizoen de kring tijdens de avonduren
te houden. Tegelijkertijd is er het dilemma dat als het
kringwerk naar de dag wordt verplaatst, het niet meer
toegankelijk is voor geïnteresseerden die overdag werken.
Aage wil graag voortborduren op wat we de afgelopen drie
jaar van Luther hebben geleerd en stelt voor de Grote en
Kleine Catechismus van Luther als leidraad te gebruiken voor
kringwerk in het nieuwe seizoen. Zijn contacten met diverse
gemeenteleden geven aan dat er behoefte is aan verdieping
t.a.v. geloofszaken. We moeten dan wel een moment kiezen
dat mensen aanwezig kunnen zijn. Dit thema is ook aan de
orde geweest tijdens het recente gesprek met de Grote Kerk
Gemeente maar het eigen karakter van onze kring maakt het
lastig om iets samen met de GKG op te zetten. Vanuit de
vergadering wordt gesuggereerd de kring eenmaal per maand
op een zondagmiddag samen te laten komen, op een zondag
dat wij zelf geen eredienst hebben. Zo’n kringbijeenkomst kan
dan steeds worden afgesloten met een kort vesper. Wel zullen
we dan in de planning rekening moeten houden met andere
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activiteiten van kerken van de binnenstad. De kerkenraad zegt
deze gedachte graag mee te nemen en verder uit te werken.
Waardering wordt uitgesproken voor het vele werk dat Cees
Muusse in het kringwerk heeft gestoken.
N.a.v. het teleurstellend aantal bezoekers aan de studiekring
maar ook aan andere (doordeweekse) gemeentelijke
activiteiten (zoals bv. deze Gemeenteavond) ontspint zich een
gesprek hoe de gemeenteleden bereikt kunnen worden die we
nu niet zien. Afgesproken wordt dit thema aan de orde te
stellen tijdens het koffiedrinken na een eredienst.
8. Stichting beheer Trinitatiskapel
Arie van der Vlies licht de totstandkoming van deze Stichting
toe. De oprichting door onze kerkenraad is bedoeld als een
ontzorgen van diezelfde kerkenraad inzake beheer en
onderhoud van de Trinitatiskapel, waarvan het eigendom bij
de Gemeente blijft. Tegelijkertijd moet de uiteindelijke
besluitvorming t.a.v. de instandhouding van de kapel door de
kerkenraad worden bewaakt. Het – enthousiaste –
Stichtingsbestuur is inmiddels volop bezig en heeft als eerste
speerpunten de verwarming en het orgel op het oog. Op 18
mei
is
er
een
vergadering
waarin
o.m.
de
gebruikersovereenkomst aan de orde komt.
Aage vraagt hoe de kerkenraad invloed kan uitoefenen op het
Stichtingsbestuur. Arie geeft aan dat een van de
bestuursleden kerkenraadlid is van de ELG en op die wijze een
vinger aan de pols heeft.
9. Rondvraag
Kees Hout wijst op de oproep in het Kerkblad voor
redactieleden voor Kerkblad, Nieuwsbrief en website. Het is,
juist ook vanwege bekendheid naar buiten, nodig dat deze
media maximaal worden benut. Jan Lokhorst heeft zich
inmiddels beschikbaar gesteld maar anderen zijn meer dan
welkom.
Henk van Leeuwen wijst op de mandaten voor de
beleggingsrekening ABNAMRO. Hiervoor moet nog een
beleggingsstatuut worden ingevuld. De kerkenraad heeft dit in
behandeling. Verder ontvangt hij nog post van de PKN op zijn
huisadres.
De
scriba
zal
dit
via
het
landelijke
registratiesysteem van onze kerk wijzigen.
Bart van Buitenen vraagt naar ons verhuurbeleid t.a.v.
commerciële doeleinden (verkoop elektronische orgels). Hij
maakt er geen geheim van dat vooral dit product hem
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tegenstaat.
Ook vraagt hij naar de gewoonte om bij (sommige)
huwelijksinzegeningen van andere kerkelijke denominaties de
Paaskaars
uit
de
kapel
te
verwijderen.
In
de
verhuurvoorwaarden wordt hier niets over gezegd. De
kerkenraad zal zich hierop bezinnen. Jan Lokhorst wijst er op
dat ook de Waalse Gemeente in haar zondagse eredienst
anders omgaat met sommige attributen. Verder wijst hij er op
dat aanscherping van de verhuurvoorwaarden ten koste gaat
van de verhuur en daarmee het vigerende beleid doorkruist.
10. Sluiting
De voorzitter dankt voor de goede ontmoeting en
betrokkenheid in deze vergadering. Hij vraagt Aage de sluiting
te verzorgen. Deze leest enkele citaten uit Luther’s
Tafelgesprekken inzake de levenshouding van een Christen en
gaat voor in gebed.
Bart sluit vervolgens de vergadering om 21.00 uur.

AFSCHEID
In verband met zijn besluit het lidmaatschap van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente op te zeggen, stuurde Benno van de Pas ons de hierna
volgende bijdrage voor ons Kerkblad:

Evangelisch-Luthers Dordrecht, een mooie herinnering.
Het is, inmiddels, bekend dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht (en daarmee ook van de
landelijke PKN).
Het is niet zozeer dat ik me wil verantwoorden, maar enige uitleg lijkt me
wel op zijn plaats na 13,5 lidmaatschap van een kleine maar, in vele
opzichten, boeiende geloofsgemeenschap.
Bij alle voors en tegens blijven de voors stevig overeind en vervluchtigen de
tegens. Over de hele lijn genomen heb ik het goed gehad bij de Lutheranen
in Dordrecht. Waarom dan toch opstappen?
Het is de meeste van jullie wel bekend dat voor zover ik me als christen
presenteerde dat was als vrijzinnig christen. En dat was eigenlijk al vanaf
mijn vroege pubertijd zo. Op mijn twaalfde stelde ik de godheid van
Christus al ter discussie. Eerst op mijn 28e trok ik daaruit de conclusie dat ik
de “Rooms-Katholieke Kerk” beter kon verlaten.
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Dan ± 20 jaar deel uitgemaakt van het “Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers)”. Een boeiende periode, omdat ik - m.b.t. mijn
geloofsbeleving - zelf de touwtjes in handen had; géén dogma’s: super.
Evenwel mis ik uiteindelijk de liturgische vieringen en na vele flirts met
evenzovele kerkgenootschappen, kom ik uiteindelijk bij de Lutheranen uit.
Twee dagen voor de formele eenwording van wat nu de Protestantse Kerk
in Nederland heet, word ik lid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te
Dordrecht.
Onderhuids ben ik altijd een religieuze zoeker gebleven. Al in mijn
adolescententijd kwam ik onder invloed van Nieuw-Testamentische Joodse
publicisten, zoals Pinchas Lapide, Harold Kushner, David Flusser, en, last
but not least, Martin Buber. Zij waren de auteurs die me vrijzinnig christen
lieten blijven.
In 1991 lees ik, voor het eerst, “En God sprak tot Noach en zijn zonen: een
joodse code voor niet-joden?” van Willem Zuidema en Jos op ‘t Root. Ik
heb het nog vele keren herlezen. Eerst in januari 2016 deed de inhoud van
dit boek me verder op zoek gaan naar het fenomeen ‘Noachieden’, met het
al dan niet twijfelachtige resultaat (maar wie bepaalt dat?) dat Jezus voor
mij op zijn best een joodse rabbi is of rebbe, als ik het chassidisch wil
duiden.
Geloven in Jezus was nooit mijn sterkste kant; geloven in God des temeer.
Het kan slechter!
Benno van de Pas, 29 mei 2017

OP WEG GAAN
Kort geleden ben ik, samen met mijn vrouw Marike, verhuisd. Als
dienstdoend (wijk)predikant heb ik altijd in een pastorie gewoond. Toen ik
scriba werd, moest ik de pastorie uit. Een scriba woont nu eenmaal niet in
een pastorie. Eind maart was het zover. De deur van de pastorie ging
voorgoed achter mij dicht. Nu hebben we een prachtig eigen huis
gevonden. We zijn er blij mee. Toch dringt zich ook een ander gevoel bij
me op. Als scriba mag ik vaak iets zeggen over Kerk 2025. Steeds weer
benadruk ik hierbij dat we ruimte mogen zoeken om terug naar de kern te
gaan. In vertrouwen dat waar een Woord is er ook een weg is. Geen
onveranderbaar instituut of onwrikbaar huis maar een weg om te gaan.
Geloven heeft iets van kamperen, van op reis zijn. De pinnen moeten niet
al te vast in de grond. Abraham heet in de Bijbel de vader van alle
gelovigen. We lezen van hem dat hij in tenten woonde. Steeds weer was hij
onderweg. Met de woorden van God als kompas en de stad van God als
perspectief (Hebr. 11:9-10). Hoe blijf ik nu als huiseigenaar op weg?
Misschien dat de komende vakantie ons iets verder helpt. Vakantie is
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immers een tijd van loslaten, van op weg gaan en zijn. Net als Abraham
eertijds – ook al was het leven van deze zwervende Arameeër geen
vakantie. Hij daagt ons uit om op weg te gaan met het Woord als kompas
en Gods Koninkrijk als perspectief. Ik geloof dat ik aan vakantie toe ben.
En ik vast niet alleen. Een goede vakantie toegewenst!
René de Reuver, scriba van de generale synode

(Bron: Woord&weg juni 2017)

VAN DE BOZE KOSTER
Is het U, waarde lezer, wel eens opgevallen hoeveel dieren er rond onze
kapel leven en vliegen?
De kleinste dieren ter aarde waar al in Spreuken 30 vers 24 tot 28 over
geschreven werd, hebben hier al gewoond of wonen er nog steeds. Mieren
(ja leden van de kerkenraad, ik blijf naar ze kijken), vijftien konijnen, een
enkele sprinkhaan en vooral veel spinnen.
Maar ook lieveheersbeestjes, slakken, muizen en heel veel rupsen op de
buxusplantjes.
En weet U nog tijdens de kerstmarkt hier in de tuin van de Kosterij? Geiten,
schapen, een os, een ezelin (nee, niet die van Biliam maar een
afstammeling en zeker zo koppig), kippen en een haan die nog vaker
kraaide dan drie keer.
Verder loopt hier een kater rond die beneden in de Kosterij en kapel
‘Magnicat’ heet en boven luistert naar de naam ‘Tommy’.
Gelukkig hebben wij geen boktorren in de balken en motten volgens de
jaarlijkse reportage van de monumentenwacht.
Wel hebben wij hier een koperen zwaan op de windwijzer, op het doopvont
en op de koperen lezenaar onder de kansel-Bijbel en zowaar een zilveren
zwaan op de Avondmaalkelk.
En dan de vliegende diertjes, te beginnen bij de merel. Deze merel begint
's ochtends vroeg vanaf zes uur prachtig te zingen. Ik probeer hem al jaren
tevergeefs op hele noten te laten fluiten. Tot op heden is mij dat nog niet
gelukt maar ik blijf het proberen.
Er zijn ook koolmeesjes, duiven, af en toe een Vlaamse gaai, bijen, vlinders
en 's avonds de vleermuizen.
Een kwartel heb ik nog niet zien vliegen in de Vriesestraat maar wel
natuurlijk, en hoe kan het ook anders, zwaluwen en mussen. Die hebben,
net als ik, hier hun woning gevonden. Leest U nog maar eens de prachtige
psalm 84 er op na.
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Waarde lezer, ik nodig U uit om ook eens in de tuin van de Kosterij de
vogelen des hemels te aanschouwen. Zij zaaien niet, noch verzamelen en
nochtans mogen wij weten dat ook zij gevoed worden door onze Hemelse
Vader. Een rijk evangelie wat wij kunnen lezen in Matheus 6 de verzen 19
tot 34. Ik kijk uit naar Uw komst!
Uw huisbewaarder

LIEDEREN VAN LUTHER
Op zaterdag 23 september 2017 wordt de liedbundel ‘Liederen van Luther’
gepresenteerd in de Lutherse kerk aan de Jan de Bakkerstraat 11 in
Woerden. De Lutherse kerk van Woerden is de oudste Lutherse gemeente
in de Noordelijke Nederlanden en daar presenteert de commissie liturgie en
kerkmuziek van de Evangelisch-Lutherse Synode binnen de PKN graag
deze eerste liedbundel met alle 37 liederen van Luther op (zingbare)
Nederlandse tekst. Houdt daarom in uw agenda vrij: zaterdagmiddag 23
september vanaf 15.00 uur in de Lutherse kerk in Woerden.

VAN DE REDACTIE
Dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan dit Kerkblad.
Artikelen waarvan de auteur niet wordt genoemd, zijn van de Kerkenraad.
Voor alle vermelde voornemens geldt wat Jakobus 4: 15 ons leren wil.

KERKBLAD EN NIEUWSBRIEF
Ons Kerkblad verschijnt tweemaandelijks. Voor deze frequentie is gekozen
uit kostenoverwegingen. De volgende editie (september-oktober) staat
gepland voor 26 augustus. Om de Gemeente tussendoor van relevante
zaken op de hoogte te houden, wordt tussen het uitbrengen van twee
Kerkbladen in, een Nieuwsbrief uitgegeven. In verband met kosten- en
tijdsbeslag wordt deze Nieuwsbrief uitsluitend digitaal toegezonden. De
volgende editie van de Nieuwsbrief staat gepland voor 29 juli.
U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage voor Kerkblad en Nieuwsbrief
aan te leveren bij de redactie (scriba@luthersdordrecht.nl). Laten we deze
uitgaven zo van en voor onze gemeente maken. Wilt u uw kopij voor de
Nieuwsbrief inzenden tot uiterlijk 22 juli en voor het Kerkblad tot uiterlijk 18
augustus? Bij voorbaat dank.
Ten overvloede het gebruikelijke voorbehoud: de redactie bepaalt of en
wanneer een ingezonden artikel wordt opgenomen.
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EEN HEIL'GE VLOED

Over water spreken
lest beslist geen dorst.
Warmte te verklaren
brengt geen eind aan vorst.
Weten hoe je brood bakt
stilt je honger niet.
Over geld te praten
nog geen rijkdom biedt.
Om Gods Geest te dragen
en daarmee Zijn kracht,
is er meer voor nodig
dan men vaak verwacht.
't Is de bron te vinden,
waaruit Hij ontspringt
en te voelen dat Hij
bij je binnendringt.
Laat je ziel dan dalen
in die Heil'ge vloed,
laat doordrenken alles
wat verand'ren moet.
Dan pas kun je roemen,
fier en onbevreesd:
Ik laat mij slechts leiden

door de Heil'ge Geest!
Frits Deubel
bron: geestelijkegedichten.nl
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