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VERSLAG OVER HET JAAR 2017 VAN HET BESTUUR VAN HET 

NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur is in het verslagjaar als volgt samengesteld: 

Mw. dr. P. Bouwman, voorzitter  

Mw. C. Aartsen-Kraaijpoel, secretaris 

Drs. J.B. Val, penningmeester 

Dr. drs. Chr. Minderhoud, adviseur 

Dr. U. Hummel, adviseur 

Drs. mr. H. Lems, adviseur 

 

Bestuursvergaderingen 

In 2017 kwam het bestuur bijeen op 23 mei en 10 oktober. De Genootschapsvergaderingen 

worden gecombineerd met de bestuursvergaderingen van de Luther Stichting en vinden 

derhalve plaats in de aanwezigheid van mw. drs. P. Akerboom-Roelofs en dr. A. Wöhle, 

respectievelijk voorzitter en secretaris van de Luther Stichting. Drs. Val en mw. Aartsen 

participeren als penningmeester en algemeen lid in het bestuur van de Luther Stichting. 

Ook neemt drs. H. Lems deel aan de vergaderingen als adviseur.  Drs. Lems beheert de 

Stichting Zendingserfgoed en er is al vele jaren lang een intensieve samenwerking tussen hem 

en het Genootschapsbestuur. 

Naast de bestuursvergaderingen vond er regelmatig overleg plaats tussen leden van het 

dagelijks bestuur, al dan niet met derden, over de dagelijkse gang van zaken. Zo vonden er 

gesprekken plaats met o.m. de Synodale Commissie, een delegatie van de Evangelisch-

Lutherse Kerk in Suriname, met vertegenwoordigers van de Indonesische lutherse partnerkerk 

BNKP, de Vereinte Evangelische Mission Wuppertal en Kerkinactie. Het Genootschapsbestuur is 

de samenroeper voor het zgn. ‘internationale overleg’ waarin lutherse bestuurders participeren 

die actief betrokken zijn bij het internationale kerkenwerk. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 

10 oktober jl. 

 

Afvaardigingen 

Drs. Val was standby voor mw. dr. Bouwman, naast bestuursvoorzitter tevens redacteur van 

het Luthers Dagboek.  

Mw. dr. Bouwman en drs. Lems waren aanwezig bij de assemblee van Eukumindo die van 14 – 

17 september in Bretten (Dld.) plaatsvond. 

Mw. dr. Bouwman is luthers afgevaardigde in de Nederlandse Zendingsraad. Sinds dit jaar is 

zij ook toegetreden tot het bestuur van de NZR. Er zijn 3 raadsvergaderingen per jaar. Binnen 

de raad wordt gewerkt aan een voorstel tot in het leven roepen van een leerstoel missiologie. 

Ook wordt er toegewerkt naar de missieconferentie in Arusha in 2018. Ze schreef voor het blad 

‘Tussenruimte’ van de NZR een artikel over de visie op missiologie/diaconie en het gesprek dat 

hierover gevoerd wordt op synodaal en beleidsniveau. 

Drs. Val en mw. Akerboom-Roelofs waren op 23 september aanwezig bij de opening van de 

Augustanahof in Amsterdam. 

Drs. Val is de vertegenwoordiger naar Oikocredit. Ook onderhoudt hij samen met mw. dr. 

Bouwman de contacten met de dienstenorganisatie van de PKN en Kerkinactie, waar het 

gezamenlijke projecten betreft.  

Ds. H. Mudde was in november jl. voor het Luthers Genootschap aanwezig bij de 

feestelijkheden in de Surinaamse lutherse kerk in het kader van de afgeronde orgelrestauratie.    

Mw. dr. Bouwman vertrok in oktober voor twee weken naar Nias en de Batu-eilanden om het 

resultaat van de succesvolle botenactie te overhandigen en een aantal workshops te 

verzorgen.   

Dr. drs. Minderhoud en drs. Val onderhouden de contacten met de Lutheran World Service.  

Mw. dr. Bouwman bezocht de 12e assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (ook in groter 

verband dan het NLG). 

Dr. Hummel vertegenwoordigt het Luthers Genootschap met name bij de contacten met de 

Indonesische kerken.   
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Activiteiten en projecten 

Indonesië: 

a. Nias en Batu-eilanden 

De gehele Nederlandse lutherse gemeenschap heeft zich het afgelopen herdenkingsjaar 

500 jaar reformatie op geweldige wijze ingezet voor de botenactie Bahu mem Bahu 

t.b.v. de BNKP-kerk van Nias en de Batu-eilanden. Diaconieën, stichtingen, particulieren 

en ‘actiegroepen’ zoals de groep die zich bezig hield met de verkoop van Lutherbier 

behaalden gezamenlijk het voor ogen staande resultaat van € 25.000,--. Mw. dr. 

Bouwman heeft dit bedrag tijdens haar reis afgelopen najaar symbolisch kunnen 

overhandigen. Ook bezocht ze de verschillende projecten die het Genootschap 

ondersteunt in zowel Nias als de Batu-eilanden, verzorgde ze workhops voor de 

studenten en docenten van de Theologische Hogeschool en nieuw gekozen 

gemeenteraadsleden en ging ze voor in de dienst t.g.v. 31 oktober en de Nias-brede 

viering van reformatiezondag.     

Mw. dr. Bouwman had op 7 september een overleg met bisschop dr. Tuhoni 

Telaumbanua (BNKP) en vertegenwoordigers van VEM (Wuppertal) en Kerkinactie. Er 

werd o.m. gesproken over lopende projecten, het verbeteren van de  rapportage en 

verantwoording door de BNKP en voorstellen voor nieuwe projecten.  

De ondersteuning van de projecten op Nias betreft de doorgaande steun aan 

predikantsweduwen en de studiebeurzen voor 8 theologiestudenten (6 vrouwen en 2 

mannen) afkomstig van de Batu-eilanden. Ook werd aan drie master-studenten een 

beurs verstrekt. 

De restauratie van een aantal pastorieën op de Batu-eilanden werd voortgezet en een 

aantal micro-credit vrouwenprojecten zijn in gang gezet. 

Een aantal BNKP-deelnemers nam deel aan een door Eukumindo georganiseerde 

geslaagde studiereis ‘Liturgie en Kerkmuziek’. 

Het bestuur was in samenwerking met Kerkinactie Interactief betrokken bij 

onderwijsprojecten zoals de in 2016 afgeronde uitzending van een onderwijskundige 

naar de Theologische Hogeschool Sundermann en de uitzending van prof. dr. K. 

Zwanepol als gastdocent. Een aantal mogelijkheden tot deelname van studenten aan 

verdiepingscursussen zijn onder de aandacht van de schoolleiding gebracht, zoals een 

cursus Kerkgeschiedenis in januari 2018 in Jakarta en een driemaandelijkse jaarlijkse 

cursus Contextuele Bijbelinterpretatie van VU/PThU. 

Drs. Val onderhoudt de contacten met dr. K. Weener, die een onderzoek verricht naar 

zending en etnografica van de Batu-eilanden. Het is helaas niet mogelijk gebleken het 

boek in de oorspronkelijk gedachte vorm te doen verschijnen, maar als mooi 

vormgegeven brochure. 

 

b. Lidmaatschap Eukumindo 

Eukumindo is een samenwerkingsverband van Indonesische kerken en Europese kerken 

die relaties onderhouden met Indonesische kerken. Mw. dr. Bouwman en drs. Lems 

namen deel aan de assemblee die dit jaar van 14 - 16 september in Bretten (Dld.)  

plaatsvond. Het thema van de assemblee was: ‘500 years reformation – role of and 

impact on women’. Drs. Lems werd benoemd als penningmeester binnen het bestuur 

van Eukumindo.  

 

c. Lutherse Wereld Federatie/Department for World Service  

In het verslagjaar is er – mede dankzij de steun van andere stichtingen – een bedrag 

van € 650.000,-- overgemaakt voor vluchtelingenprojecten (Burundi, Syrische en 

Soedanese vluchtelingen).    

 

Suriname 

De restauratie van het Bätzorgel van de Maarten Lutherkerk in Paramaribo is volgens plan 

verlopen, evenals de restauratie van de kerk zelf. Dit werd gerealiseerd met de hulp van 

andere fondsen. Ds. H. Mudde was in november aanwezig bij de feestelijke inwijding van het 

orgel. Het voorplein van de Maarten Lutherkerk werd in de originele staat teruggebracht, de 

ramen van de kerk werden vervangen en de verzakte balkons gerestaureerd. Een aanvraag 
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voor het drukken en uitgave van een herdenkingsboek is in behandeling. Er vindt overleg 

plaats m.b.t. de vraag naar cursussen en de uitzending van cursusleiders uit het Nederlandse 

lutherse (predikanten)bestand. 

 

 

 

Binnenland 

Het belangrijkste binnenlandse project is de bijdrage aan de jaarlijkse uitgave van het Luthers 

Dagboek. Mw. dr. Bouwman vormt de redactie en is hierin bijgestaan door prof. dr. J. 

Boendermaker, mw. Haverkamp en drs. Val. In de uitgave 2017-2018 staan de Apocriefe 

Boeken Oude Testament centraal.  

Nagedacht moet worden over de toekomst van het Dagboek en eventuele uitbreiding van de 

redactie.  

    

Het bestuur ziet zich genoodzaakt prioriteiten te stellen ten aanzien van de binnenlandse 

aanvragen. Het gaat hierbij om lutherse gemeenten en besturen, die steun vragen bij de 

uitvoering van hun projecten.  

In het verslagjaar was dit o.m. het mede subsidiëren van de lutherse leerstoel van prof. dr. 

Matthias, ‘bouwstenen’ voor de Augustanahof en de cursussen van het Centrum voor 

Contextuele Bijbelinterpretatie (VU/PThU).  

 

Publiciteit 

In Elkkwartaal wordt regelmatig bericht over de projecten van het Luthers Genootschap.  

De lutherse gemeenten worden daarnaast ook via de mail geïnformeerd over de stand van 

zaken rond de ondersteunde projecten en er werd promotiemateriaal ontwikkeld ten behoeve 

van het landelijk luthers Batu-project in het herdenkingsjaar van 500 jaar reformatie. Het voor 

ogen gestelde om een bedrag van € 25.000,-- bijeen te brengen voor een boot voor de Batu-

eilanden en de restauratie van pastorieën op de eilanden is met de enthousiaste medewerking 

van diaconieën, stichtingen, particulieren en door acties als de verkoop van Lutherbier 

behaald. 

Het Luthers Genootschap heeft een website: www.luthersgenootschap.nl. 

 

Overleg internationaal (luthers) afgevaardigden 

Op 10 oktober 2017 vond weer een overleg plaats tussen Genootschapsbestuur en een aantal 

mensen die (lutherse) internationale betrekkingen onderhouden. Het doel van deze 

samenkomst is het overleg met de Synodale Commissie te stroomlijnen en de lutherse synode 

te ondersteunen. De aanleiding hiertoe ligt o.m. in de toename van het aantal steunaanvragen 

die het Genootschap ontvangt en het verzoek van de Luther Stichting om vanwege de 

bestaande overlap de krachten te bundelen. Vanuit dit overleg zal het gesprek met de PKN 

worden aangegaan, die het niet meer vanzelfsprekend vindt dat de lutherse synode de 

contacten met de LWF onderhoudt. Derhalve zal de Synodale Commissie zich inspannen om 

ds. R. de Reuver, scriba PKN en mw. Drs. R. Nauta, hoofd Kerkinactie, te betrekken bij het 

jaarlijkse internationaal overleg.  

Deelnemers zijn: dr. A.H. Wöhle (president lutherse synode en secretaris Luther Stichting); de 

heer H. Wilzing (algemeen secretaris Diaconie ELG Amsterdam); mw. D. Leker ( tot mei 2017 

lid LWF Council, met World Service in portefeuille)LET OP: SINDS MEI 2017 NIET MEER!!!!!!; 

mw. drs. P. Akerboom-Roelofs (voorzitter Luther Stichting en afgevaardigde Bundesrat Martin 

Luther Bund); mw. dr. P. Bouwman (o.a. voorzitter Luthers Genootschap, president KALME); 

dr. drs. C. Minderhoud (adviseur Lutheran World Service en Luthers Genootschap); mw. drs. 

M. Schulz (afgevaardigde Europanetwerk van Women in Church and Society LWF); ds. M. 

Diepenbroek (contacten met Nordkirche); ds. H. Mudde (contacten met lutherse kerk 

Suriname en Surinameberaad PKN); S. Loggen (Young Reformer LWF); drs. H. Lems (Stichting 

Zendingserfgoed); drs. J.B. Val (penningmeester/projectcoördinator Luthers Genootschap); 

mw. C. Aartsen (secretaris Luthers Genootschap). 

 

Plannen 

Het bestuur van het Genootschap heeft voor 2018 de volgende voornemens: 

- verantwoording en informeren van de lutherse gemeenten over het afgeronde Batu-

project Bahu mem Bahu in het kader van 500 jaar reformatie 

http://www.luthersgenootschap.nl/
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- introductie van een nieuw landelijk jaarproject waaraan alle lutherse gemeenten 

kunnen meedoen.  

- voortgang van het internationaal overleg (zie hierboven) 

- werving van leden en donateurs onder de lutherse achterban via Elkkwartaal  

- de website actualiseren 

- voorbereiding Luthers Dagboek 2018/2019 met centraal thema de Apocriefe Boeken 

Nieuwe Testament en bezinning op de voortgang van het Luthers Dagboek 

- opzetten van een Lutherplanet-gids, waarin alle lutherse kerken beschreven staan die 

uit de Nederlandse lutherse kerk zijn ontstaan 

- inventariseren archief lutherse kerk Kaapstad 

- professionaliseren geldwerving 

- voortzetting relatie BNKP Nias/Batu-eilanden 

- voortzetting relatie ELKS Suriname 

- voortzetting relatie LWF/DWS 

- voortzetting beoordelen en eventueel toekennen van Nederlands lutherse 

projectaanvragen 

 

Coby Aartsen-Kraaijpoel, secretaris 


