
Rond de vieringen 

Op zondag 16 oktober gaat voor mw. ds. G.A. Voerman-van Haselen, organist is dhr. 

Buchener. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat, 

Wereldvoedseldag. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite 

om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en 

veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking 

heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON 

zet zich, met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie.  

Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur 

verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De dorpsbewoners krijgen 

onder andere landbouwtrainingen van ICFON. Daar leren ze hoe ze braakliggende 

grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze 

met nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze 

hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening 

krijgen van 60 euro om een geit aan te schaffen en een training te volgen voor de 

verzorging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geiten fokken. Dorpsbewoners kunnen zich 

ook aansluiten bij een spaargroep of een alfabetiseringscursus volgen. Dankzij 

ICFON ontwikkelen zij niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ze ook zelf het 

heft in handen te nemen en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige 

dorpsbewoners. De collecteopbrengst is bestemd voor ICFON en andere wereld 

diaconale projecten van Kerk in Actie. 

 

De lezingen voor vandaag, Jacob die strijd met een (duistere?) macht, de 

aanmoediging om te blijven lezen in de Schrift, en de gelijkenis van de 

onrechtvaardige rechter, hebben op het eerste oog niet zoveel met elkaar te maken. 

Toch is er wel een gemeenschappelijke noemer: niet bij de pakken neerzitten maar 

volhouden en God zoeken in grote en kleine dingen van je dagelijks leven. Hoe dat 

uitwerkt in de preek is voor mij op dit moment ook nog een verrassing. Laten we die 

verrassing zondag samen gaan uitpakken.  

  

Zondag 23 oktober gaat voor Carola van Zanten, het orgel wordt bespeeld door dhr. 

Vliem. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. We lezen het verhaal uit 

Lucas 18 van de farizeeër en de tollenaar die beiden naar de tempel gaan om te 

bidden. Herkennen wij ons in hen? Over die vraag gaan we deze zondag nadenken. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op zondag 25 september naar Christel Buis-

Lekkerkerker als dank voor haar muzikale bijdrage aan de dienst. Zondag 2 oktober 

gingen de bloemen naar dhr. H. Hamers als bemoediging bij het herstel na een 

operatieve ingreep. 

 

Leerhuis 

Donderdag 20 oktober is er weer een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de 

kapel. We vervolgen onze lezing van het boek Ruth en lezen het tweede hoofdstuk. 



Om kwart voor tien staat de koffie klaar, we beginnen om 10.00 uur en rond 11.30 

ronden we het gesprek af. U bent van harte welkom. 

 

Pastoraat 

Verschillende gemeenteleden hebben, soms al langere tijd, te kampen met 

gezondheidsproblemen. Soms lijkt herstel mogelijk, soms is er weinig uitzicht op 

verbetering. Ook al noemen we hier hun namen niet, we weten om wie het gaat. 

Laten we hen niet vergeten. Een kaartje, een telefoontje, het zijn kleine gebaren die 

veel kunnen betekenen. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Carola van Zanten 

 

Lutherdag in Amsterdam op 31 oktober 2016 

De Lutherdecadedag wordt dit jaar op 31 oktober georganiseerd als 

ochtendprogramma bij de start van de herdenking van 500 jaar Reformatie door de 

Protestantse Kerk in Nederland.  Evenals voor het middagprogramma bent u hierbij 

van harte welkom in de Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam.  

 

In de lijn van de internationale Lutherdecade is de thematiek dit jaar "Heel de 

wereld...". We gaan in op de (diaconale) verantwoordelijkheid van de (Protestantse) 

Kerk in de wereld en op haar oecumenische gehalte. Bij het eerste onderwerp is als 

casus gekozen voor de opvang van vluchtelingen in een op het oog zo ongastvrij 

Hongarije door de Lutherse diaconie aldaar. Wat kan internationale kerkelijke 

solidariteit betekenen voor het werk van de Hongaarse kerk? Wat leren wij als 

Nederlandse protestanten daarvan? Iemand van de Hongaarse Lutherse diaconie zal 

ons erover komen vertellen.  Aansluitend zal onze scriba Ds. René de Reuver 

spreken over de katholiciteit van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij schreef mee 

aan het boek ‘Wij zijn ook katholiek’ en wil de oecumenische gezindheid binnen de 

PKN levend houden.    

 

De deuren gaan open om 9.30 uur en rond 10.00 uur beginnen we met een eredienst 

waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Rond 12.30 uur is er een lunch 

waarbij ook Maarten Luther en zijn vrouw Katharina von Bora en hun huisvriend 

Philip Melanchthon aanschuiven. Natuurlijk zullen zij ook van zich laten horen en 

willen ze met ons in gesprek! Wij hopen u te ontmoeten.  

 

Ochtendprogramma 

09.30 uur Deuren open, inloop met koffie en thee. 

10.00 uur Welkom en eredienst met viering van het Heilig Avondmaal. 

10.45 uur Inleiding op het inhoudelijke programma 

11.00 uur ‘De Hongaarse Lutherse kerk en de vluchtelingen.’ Inleiding met  

nagesprek. Gastspreker van de Lutherse diaconie in Hongarije.  



11.30 uur ‘De katholiciteit van de Protestantse Kerk in Nederland en haar 

wereldwijde oecumenische verantwoordelijkheid.’ Inleiding met 

nagesprek. Gastspreker is Dr. Ds. René de Reuver, scriba van de 

Protestantse kerk. 

12.00 uur Lutherse gemeentecontacten in Europa (Lutherstichting en enkele 

contactpersonen). 

12.20 uur Presentatie van “Luthers Diaconaal Jubileumjaarproject”. 

 

 

12.30 uur Aan tafel met Martin Luther en Philip Melanchthon: middagmaal met 

tafelgesprekken over ‘de kerk en vreemdelingen/vluchtelingen’. 

 

Aanmelden (vóór 20 oktober) voor het ochtendprogramma bij drs. Femke Akerboom 

via akerboom_femke@hotmail.com. 

 

Middagprogramma 

Aansluitend aan het ochtendprogramma is om 13.30 uur de start van de herdenking 

van 500 jaar reformatie. Theatermaker Kees Posthumus brengt met de muzikale 

voorstelling ‘Kom naar voren!’ bekende en minder bekende voorlieden van de 

reformatie voor het voetlicht. In een podiumgesprek diepen diverse sprekers - onder 

wie scriba René de Reuver - de betekenis van het protestantisme voor de 

samenleving van nu uit. Deze middag start ook de estafette ‘Als een lopend vuur’, 

een serie van activiteiten langs twaalf provincies gedurende het hele jubileumjaar. De 

dag wordt afgesloten met een viering.  

 

Het definitieve programma is binnenkort te vinden op de website 

www.500jaarprotestant.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden (vóór 15 oktober) voor 

het middagprogramma. Het maximaal aantal plaatsen is 400. 

 

http://www.500jaarprotestant.nl/

