VERSLAG OVER HET JAAR 2018 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
Adviseurs:
Dr. drs. Chr. Minderhoud, adviseur
Dr. U. Hummel, adviseur
Drs. mr. H. Lems, adviseur
Bestuursvergaderingen
In 2018 kwam het bestuur bijeen op 22 mei en 13 november. 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. mr. H. Lems deel aan de vergaderingen als adviseur. Drs. mr. 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 EvangelischLutherse Kerk in Suriname, met vertegenwoordigers van de Indonesische lutherse partnerkerk
BNKP, de Vereinte Evangelische Mission Wuppertal, Lutheran World Service 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
was gepland op 13 november, maar kon niet doorgaan. Wel is er schriftelijk gerapporteerd.
Afvaardigingen
Drs. Val was standby voor mw. dr. Bouwman, naast bestuursvoorzitter tevens redacteur van
het Luthers Dagboek.
Mw. dr. Bouwman en drs. mr. Lems waren aanwezig bij de assemblee van Eukumindo die van
13 – 15 september in Beugen (D.) en Basel (CH.) plaatsvond.
Mw. dr. Bouwman is luthers afgevaardigde en bestuurslid in de Nederlandse Zendingsraad. Er
zijn 3 raadsvergaderingen per jaar. Er zijn vergevorderde plannen voor de oprichting van een
leerstoel missiologie. Een afvaardiging van de raad nam deel aan de missieconferentie in
Arusha, Tanzania.
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.
Mw. dr. Bouwman, drs. Val en drs. mr. Lems waren op 11 juni aanwezig bij het afscheid van
mw. ds. Sonia Parera-Hummel als Indonesië-secretaris van de VEM in Wuppertal.
Ds. H. Mudde wordt door het Luthers Genootschap regelmatig afgevaardigd naar de
Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname i.v.m. de in 2017 voltooide orgelrestauratie en als
gastdocent voor cursussen op het gebied van toerusting en gemeenteopbouw.
Dr. drs. Minderhoud en drs. Val onderhouden de contacten met de Lutheran World Service.
Dr. Hummel vertegenwoordigt het Luthers Genootschap met name bij de contacten met de
Indonesische kerken.
Activiteiten en projecten
Indonesië:
a. Nias en Batu-eilanden
De ondersteuning van de projecten op Nias betreft de doorgaande steun aan
predikantsweduwen en de studiebeurzen voor 8 theologiestudenten (6 vrouwen en 2
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mannen) afkomstig van de Batu-eilanden. Er is een aanvraag in behandeling voor twee
doctoraal studenten.
De restauratie van een aantal pastorieën op de Batu-eilanden is afgerond, evenals de
uitgave van het Batu Hymn Book. De laatste hand werd gelegd aan het in gang zetten
van een aantal micro-credit vrouwenprojecten. In samenwerking met de VEM wordt
meegewerkt aan een lening voor het opzetten van een supermarkt met het doel om
inkomsten en werkgelegenheid te genereren.
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, die in 2019 zal verschijnen.
Er heeft verantwoording en informatie aan de lutherse gemeenten plaatsgevonden over
het afgeronde Batu-project Bahu mem Bahu in het kader van 500 jaar reformatie.
b. Lidmaatschap Eukumindo
Eukumindo is een samenwerkingsverband van Indonesische kerken en Europese kerken
die relaties onderhouden met Indonesische kerken. Mw. dr. Bouwman en drs. mr. Lems
namen deel aan de assemblee die dit jaar van 13 - 15 september in Beugen (D.) en
Basel (CH.) plaatsvond. Het thema van de assemblee was: ‘Reconciliation –
Appreciation of Diversity’. Drs. Lems is 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 € ???-- overgemaakt voor vluchtelingenprojecten (Burundi, Syrische en Soedanese
vluchtelingen).
Suriname
Een aanvraag voor het drukken en uitgave van een herdenkingsboek is in behandeling
genomen. De kosten hiervan worden samen met de Diaconie van de ELG Amsterdam
gedragen. Een tweede aanvraag betreft de renovatie van het dak van de Kingzaal en de
inrichting van een gaarkeuken.
Er vindt overleg plaats m.b.t. de vraag naar cursussen en de uitzending van
cursusleiders uit het Nederlandse lutherse (predikanten)bestand (ds. H. Mudde en mw. dr. C.
Köhler).
Binnenland
Het belangrijkste binnenlandse project is de bijdrage aan de jaarlijkse uitgave van het Luthers
Dagboek. Mw. dr. Bouwman vormt de redactie. In de uitgave 2018-2019 staan de Apocriefe
Boeken Nieuwe Testament centraal.
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, de uitgave van het luthers katern en Lutherliederenbundel, bijdrage in de
onderhoudskosten kerkgebouw ELG Gouda, herinrichting Annakapel ELG Woerden, uitbreiding
Zendingserfgoedhuis en 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.
Het Luthers Genootschap heeft een website: www.luthersgenootschap.nl.
Overleg internationaal (luthers) afgevaardigden
Het geplande overleg van 13 november kon helaas geen doorgang vinden. Wel vond er
schriftelijke rapportage plaats. Het doel van deze samenkomst is het overleg met de Synodale
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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 wordt ook het gesprek met de PKN gevoerd. De rol van samenroeper is al
gedeeltelijk overgenomen door de Synodale Commissie. Over welk bestuur dit in de toekomst
op zich neemt, is overleg nodig.
Plannen
Het bestuur van het Genootschap heeft voor 2019 de volgende voornemens:
- 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 2019/2020 met centraal thema ‘Woord en Sacrament’
en bezinning op de voortgang van het Luthers Dagboek
- 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
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