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De Friese Lutheraan liever digitaal ontvangen?
Om digitale verzending mogelijk te maken hebben wij uw e-mailadres nodig.
U schrijft een e-mail naar de ledenadministrateur: leden.elg.lwd@gmail.com
In de e-mail moet staan: uw naam, adres en woonplaats.
Ook moet u vermelden of u De Friese Lutheraan alleen digitaal of zowel op
papier als digitaal wenst te ontvangen.
Uw digitale privacy blijft geheel gewaarborgd omdat uw e-mailadres wordt
opgenomen in het kerkelijk registratiesysteem dat voldoet aan alle wettelijke
eisen.
Kopij voor ‘De Friese Lutheraan’ te adresseren aan: Redactie ‘De Friese
Lutheraan’ , Nieuwe Oosterstraat 28, 8911 KN Leeuwarden
Of: email: defrieselutheraan2015@gmail.com
U kunt kopij voor nummer 89,6 insturen tot 17 november 2022
wat daarna binnenkomt gaat naar nummer 90,1 2023
Wilt u een artikel uit dit nummer overnemen, geheel of gedeeltelijk?
Wees dan zo vriendelijk vooraf contact op te nemen met de kerkenraad.
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Warm, warmer, heet, heter……………….
door ds. A.E. Reichman-Scheffer

In de hitte op zaterdag 13 augustus fietste ik naar onze kerk. Samen zette ik met
Nico Pellenbarg onze kerkdeuren gastvrij open in het kader van Tsjerkepaad 2022
Wat een hitte! Straks normaal in de zomer?
Ik ervoer hoe het onder de bomen een stuk koeler was. Ik wilde na afloop naar het
Oldehoofsterkerkhof om de 99ste dag van Het Bosk te ervaren. Het Bosk voor het
station, op de Tweebaksmarkt en op het Zaailand ervoer ik als verademend positief.
Wat een andere sfeer heerste er door de bomen. Ik zag vrolijke, ontspannen gezichten alsof het groen niet alleen de letterlijke, maar ook de figuurlijke verstening
ophief.
De afsluitende middag in de Doopsgezinde kerk van de samenwerking Bosk en
Geloven in Leeuwarden werd een stimulans om het Bosk niet af te sluiten maar
om deze groene weg verder te bewandelen.
De kerken werden uitgenodigd om een GROENE KERK te worden. Mijn hart ging
sneller kloppen. Niet alleen een groene theologie maar weer samen de handen in
elkaar slaan voor een betere “oecumene” ofwel “bewoonde wereld”. Een herleving
van het kerkelijke conciliair proces als reactie op het rapport door de Club van
Rome. Zou er dan eindelijk daadkracht en leiderschap getoond worden om onze
achter- achter- achterkleinkinderen nog een bewoonbare wereld na te laten? Het
enthousiasme ging toen als een nachtkaars uit. Men vertrouwde op de techniek en
de maakbaarheid. Nu kan het niet langer worden uitgesteld.

Een Groene Kerk. Onze Lutherse ook!
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van
de groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar samen één duurzame stap zet.
Hebben wij al een eerste stap gezet? We hebben de jongste leden van onze gemeente een appelboom laten planten. Dus de lutherse hoop leeft wél weer nu de
aarde bedreigd wordt.
In de kerkenraad hebben we een sociale stap gezet. U drinkt in het vervolg ( als de
oude op is uiteraard) eerlijke koffie en thee. De wens van Roelie Braaksma wordt
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eindelijk vervuld! Zij pleitte er al voor toen zij in de kerkenraad zat ( zie bord consistorie). En de vraag is uiteraard drinkt u thuis mee?
Wie weet gaat mijn wens ook nog in vervulling bij een tweede stap: zonnecellen op
ons dak plaatsen en dat het liefst met de bewoners en/of eigenaars van de panden
in de nieuwe Oosterstraat.
Groene kerk: misschien goed om te melden dat ik bij het aantreden het contract met
Vattenfall heb gewijzigd naar 100% groene stroom. We kunnen ook nog 10% of 100%
groen gas (biogas) nemen, dat kost € 2 resp. € 20 per maand meer. Maar is om meerdere redenen (en de oorlog én de aardbevingen in Groningen) te overwegen/verkiezen.
Wie weet hebt u al een andere stap in uw gedachten. Reageer graag en we komen
erop terug op een gemeentebijeenkomst.
Het ontbrak in de Doopsgezinde kerk niet aan ideeën voor de toekomst. Als u de
Groene Kerk op internet zoekt, komt u al van alles tegen. Op maandag 12 december
zijn wij om 20.00 uur in Heerenveen in Trinitas uitgenodigd door Regio Friesland .
Het thema is:

Duurzaamheid en kerk-zijn,
zorgen voor Gods Schepping.
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Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven
EC = Extra Collecte
2 oktober
16e zo na Trinitatis

ds. J. van Twist

EC Indonesië Wereldvoedseldag

16 oktober
18e zo na Trinitatis

ds. A.E. ReichmanScheffer

Heilig Avondmaal

30 oktober
20 zo na Trinitatis

ds. J. van Twist

Vesper n.a.v. concert

6 november
21e zo na Trinitatis

ds. A.E. ReichmanScheffer

20 november
Eeuwigheidszondag

ds. A.E. ReichmanScheffer

4 december
2e Advent

ds. J.D. Cremer

18 december
4e Advent

ds. A.E. ReichmanScheffer

24 december
Aanvang 16:30 u

ds. A.E. ReichmanScheffer

24 december
Kerstnacht
Aanvang 19:30 u

ds. A.E. ReichmanScheffer

25 december
1e kerstdag

n.n.b.

Heilig Avondmaal

kinderkerstviering

Kijk voor eventuele last minute wijzigingen, voordat u op pad gaat, op onze
nieuwe website www.luthersekerkleeuwarden.nl
Protestantse Lezing 2022
Op maandag 31 oktober 2022 vind de jaarlijkse Protestantse lezing plaats.
Deze keer is de lezing een speciale editie van het succesvolle Jacobidebat, een
initiatief van de Utrechtse community ViaJacobi.
Voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/thema/protestantse-lezing
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Van de Diaconie
door Anne Bakker

De extra collecte van oktober gaat naar het project een beter inkomen voor
Javaanse boeren in Indonesië.

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het
oosten en het westen. Maar in het midden wonen veel arme boerengezinnen,
die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo leeft
de helft van de 1613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven.
In Gilanghargo treft 16 procent van de 3749 gezinnen dit lot.

Bouwen aan toekomst
Dodi Kurniawan (42) woont met zijn vrouw en twee kinderen in Midden-Java,
vlakbij Yogyakarta. In zijn kerk en dorp zijn veel jonge mensen en er is veel
armoede. Via zijn kerk kwam Dodi in contact met Trukajaya, partner van Kerk in
Actie. Met hun hulp kon Dodi samen met zijn kerk een meerval-kwekerij opzetten. Jonge mensen leren hier wat het is om een eigen bedrijfje te hebben.
Om de viskwekerij te realiseren werd eerst een kredietgroep opgericht, die gezamenlijk de benodigde investering bij elkaar bracht. Hierdoor leerden Dodi en
anderen over financiële planning en groeide het onderling vertrouwen. De viskwekerij bestaat nu ruim een jaar. De eerste oogsten zijn geweest en er zijn
goede prijsafspraken gemaakt met vishandelaren. Acht mensen uit de gemeenschap zijn actief betrokken bij het onderhoud en runnen van de kwekerij. De
winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf en om de lening bij de
kredietgroep af te lossen.
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Dodi krijgt hoop als hij de ontwikkelingen in de viskwekerij ziet. Jonge mensen
leren een vak en bouwen aan hun toekomst. Ze zien dat verandering mogelijk
is, maar ook dat het belangrijk is om samen te werken. Dodi: “Samen krijg je
veel meer voor elkaar dan alleen.”

Win-winsituatie
Trukajaya is de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van
de boeren, boerinnen en landarbeiders verbeteren door minder gebruik van
chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint
boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra
koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op
te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een
hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om
duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat
een win-win-situatie.
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Van de kerkrentmeester
door Marc Braaksma

Lieve mensen
Dat was flink schrikken. Vrijdag 9 september werd ik door Elisabeth gebeld dat
er brand in de keuken was geweest. Later bleek dat een waterkoker flink heeft
staan smeulen totdat de kortsluiting er een einde aan maakte. Gelukkig vlak
voordat alles vlam vatte, maar daar houdt het geluk ook op.
De roet van het smeulen heeft alles aangetast in de keuken, consistorie, predikantenmaker en zelfs nog boven. Alles wat beneden stond is aangetast door de
dikke rook. Het stinkt er vreselijk.
Onmiddellijk hebben we de verzekering, een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf, de installateur en de gemeente gebeld. Een week later is alles leeg gehaald
en gesorteerd in wel of niet schoon te maken. Komende week hopen we dat
alles is schoongemaakt en kunnen we met een aannemer en de gemeente in
overleg over herstel. Ga er maar van uit dat beneden alle wanden en plafons
opnieuw behangen, gesausd of geschilderd moeten worden. Ook moeten we
op zoek naar nieuw meubilair en een nieuwe keuken, als ook al het tafellinnen
en de uitzet.
Gelukkig kon de eerste verdieping gelijk worden schoongemaakt en weer koffie
zetten boven. Dus de dienst van 18 september is gewoon door gegaan. Nou ja,
gewoon, het Heilig Avondmaal hebben we niet gevierd. Daarvoor hadden we
te weinig zicht op de benodigde attributen.
Geluk bij een ongeluk is dat discussie over de verouderde keuken gelijk is beslecht: er komt een nieuwe. Dan ook maar eens beter letten op de veiligheid
van apparaten. Want een ongeluk zit in een klein hoekje, dat blijkt wel weer.
Enfin, zoals veel mensen opmerkten: voor hetzelfde geld hadden wij geen consistorie of zelfs geen kerk meer. En in dat geval, was wederopbouw erg onzeker
geworden. Prijs de heer dat wij verder kunnen. En haal die stekkers er toch maar
uit.
Uw kerkrentmeester.
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VERJAARDAGEN 70-PLUSSERS
Wij wensen u van harte geluk:
2 oktober

Dhr. J.J. de With, Haadstrjitte 48, 9269TA

FEANWALDEN
2 oktober
6 oktober
15 oktober
29 oktober
3 november

17 november

Dhr. F.F. Reichman, Boskleane 10, 9255JH
TYTSJERK
Mevr. D. Wijma – Hibma, Dorhoutstraat 10,

8933DD LEEUWARDEN
Mevr. J.E. Huisman, Landbuurt 18, 8916AM
LEEUWARDEN
Dhr. H.R. Bunge, Jan Lievensstraat 108,
8932BG LEEUWARDEN
Mevr. W.M. van Lindenberg – van Ballegoijen, Harddraversweg 4 0014, 8501CM
JOURE
Mevr. N.A. Smeding - de Jonge, Legedyk
113, 8935DM LEEUWARDEN
Jubilea
Wij wensen u van harte geluk:

12,5 jaar getrouwd

Mevr. K.A. Oosting, Standerstraat 29,
8471GJ Wolvega
Nota Bene: onze ledenadministratie bevat alleen gegevens over
de partner waarmee een lid getrouwd is als deze zelf ook lid is.
Als dat niet zo is, dan weten wij niet wie de andere gelukkige
jubilaris is.
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Ledenadministratie
Betreft augustus - september 2022
Welkom
Mevr. A.S.L.T. Huijsing-Ohm is verhuisd van: wijkgemeente
Protestantse wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven naar:
wijkgemeente Evangelisch-Lutherse gemeente te Leeuwarden – Harlingen, Jansoniusstraat 4 665, 8934BM LEEUWARDEN
Verhuisd naar
Mevr. J.E. de Mooy is verhuisd van: Jakob de Graafstraat 35,
elders
9293LS KOLLUMERPOMP naar: Frederik Hendrikstraat 5,
4191ZH GELDERMALSEN.
Verhuisd in
De heer E. Mollema naar Ymedam 12, 8918 LX LEEUWARDEN
onze gemeente

Agenda
De oude vertrouwde Agenda is weer terug. We proberen alle activiteiten in chronologische volgorde voor u op een rijtje te zetten, maar…….! Kijk voor u op pad
gaat naar een activiteit in de Lutherse kerk eerst even op de nieuwe website
www.luthersekerkleeuwarden.nl voor eventuele last minute wijzigingen!
voor wie
Kerkenraad
Allemaal
Martha Maria

Martha Maria
Allemaal

Leren van Luther
Martha Maria

wanneer
3 oktober 2022
19:00 uur
9 oktober 2022
15:00 uur!!!
12 oktober 2022
14.30 uur

waar
n.n.b.

wat
vergadering

kerkzaal

26 oktober 2022
14.30 uur
30 oktober 2022
16.00 uur

kerkzaal

Orgelconcert Catharine
en Afke
T. Reichman over `Verhalen van alledaagse
spiritualiteit`
onderwerp n.n.b.

8 november 2022
19.30 – 21:00 uur
9 november 2022
14:30 uur

kerkzaal

Orgelconcert Sebastiaan
Schippers en Petra den
Dikken
Prof. Markus Matthias

kerkzaal

Hendrik Jan Smit

kerkzaal

kerkzaal
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Martha Maria
Allemaal
Leren van Luther
Martha Maria
Allemaal

Leren van Luther
Martha Maria

23 november 2022
14:30 uur
27 november 2022
16:00 uur
29 november 2022
19.30 uur
7 december 2022
14:30 uuruur
11 december 2022
16:00 uur

kerkzaal

20 december 2022
19:30 uur
21 december 2022
11:00 uur

kerkzaal

kerkzaal
kerkzaal
kerkzaal
kerkzaal

kerkzaal

Rudi van Bussel
Wolvilten
Orgelconcert Henk Veldhuizen en Ulbe Tjallingii
Theo van Willigenburg
of Andre van der Stoel
pakjesmiddag
Orgelconcert Ulbe Tjallingii en Vronie de
Vreeze(sopraan)
ds. Willy Metzger
Koffie, lunch en kerstviering

Kring Harlingen, maandagmiddag 3 oktober 2022: 14:30 uur
nieuwe datum binnenkort op www.luthersekerkleeuwarden.nl
Een Weg naar Jeruzalem
“Jerusalem” is een roman van de Zweedse schrijfster en Nobelprijswinnares Selma
Lagerlöf (1858 – 1940). Het is gebaseerd op ware gebeurtenissen in een dorp in
het Zweden van de 19e eeuw, culminerend in het vertrek van de dorpsbewoners
naar Jeruzalem in 1896. Plaats van handeling is het dorp Nås in Midden-Zweden,
waar nog ieder jaar ter herdenking een openluchtspel wordt opgevoerd. Nico Pellenbarg bespreekt het boek “Jerusalem” met o.a. de toestand van de toenmalige
dorpssamenleving en de emoties van de inwoners voor en tijdens hun wonderbaarlijke reis.
Plaats: Zoutsloot 45,
Harlingen
Datum en tijd: 3 oktober
2022, 14.30 uur, Tel. 0517
– 41 57 36
Het vertrek van de reizigers naar Jeruzalem
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Orgelconcerten 2022
ORGELCONCERT MASAKO HONDA 2 AUGUSTUS 2022,
LUTHERSE KERK
door Nico Pellenbarg

Op dinsdag 2 augustus 2022 bracht de internationaal bekende Japanse
organiste Masako Honda werken van J.S. Bach te gehore op het orgel van
de Lutherse kerk te Leeuwarden. Het was het eerste van een serie van 6
concerten ten bate van de restauratie van het Lutherse kerkorgel.

Masako Honda
Masako Honda komt uit Japan waar ze West-Europese geschiedenis studeerde.
Overgegaan naar de muziek behaalde zij in België het diploma meesterorganist
aan het Koninklijk Vlaams Muziek Conservatorium te Antwerpen. Daarna specialiseerde zij zich in de barokmuziek bij Theo Jellema aan het conservatorium van
Groningen. In 2002 behaalde zij cum laude het diploma concertsolist.
Momenteel is zij als organist verbonden aan kerken te Antwerpen en Brussel. Ze
maakte o.a. cd-opnamen met muziek van G. Labole, D. de Séverac en A. Barié. Naast haar werk als lerares geeft zij concerten in binnen- en buitenland. Zo
verzorgde zij in 2018 een concert bij de internationale orgelweek in het kader van
Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad.
Op haar programma van 2 augustus stonden uitsluitend werken van J.S. Bach. Gedurende een uur bood Masako Honda haar gehoor virtuoze orgelmuziek, loepzuiver gespeeld. Prachtig klonken bijvoorbeeld de cantate “Auf tiefer Not schrei ich
zu dir” (BWV 687), het “Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit “ (BWV 672) en “Wier glauben
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all an einen Got” (BWV 681). Het laatste onderdeel van het concert, “Konzert dmoll nach Alessandro Marcello” (BWV974), was volgens kenners in de zaal een
schitterende weergave van het oorspronkelijke hobo-concert van de Italiaanse
meester.

Na afloop bedankte Nico Pellenbarg organiste Masako Honda
Het orgelconcert van Masako Honda trok ongeveer 40 toehoorders,
waaronder verschillende bekende Leeuwarder orgelliefhebbers. De reeks
concerten in de Evangelisch Lutherse Kerk te Leeuwarden wordt de komende
maanden voortgezet met:
1. Zondag 9 oktober 2022 15:00 uur Catherine de Vries en Afke Burghgraef,
orgel Let op!!! Gewijzigde aanvangstijd!!
2. Zondag 30 oktober 2022 16:00 uur Sebastiaan Schippers, orgel en Petra den
Dikken, fluit
3. Zondag 27 november 2022 16:00 uur Henk Veldhuizen en Ulbe Tjallingii, orgel
4. Zondag 11 december2022 16:00 uur Ulbe Tjallingii, orgel en sopraan: Vronie
de Vreeze
Alle concerten in het Lutherse kerkgebouw: Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911
KN Leeuwarden.
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Vrij in- en uitloopconcert
Vrij in- en uitloopconcert ten bate van de restauratie van het orgel in de Lutherse kerk te Leeuwarden
Zondagmiddag 9 oktober is de Lutherse kerk in de Nieuwe Oosterstraat te
Leeuwarden tussen 15:00 en 17:00 uur geopend ter gelegenheid van een inen uitloopconcert.
Vrije in- en uitloop en vrije toegang!
Het orgel wordt afwisselend door Catherine de Vries en Afke Burghgraef bespeeld. Er wordt Franse, Italiaanse en Spaanse literatuur gespeeld afgewisseld
met improvisaties.
Het Van Dam orgel wordt over een tijdje gerestaureerd en daar is geld voor
nodig, daarom is er dan meteen gelegenheid om daarvoor financieel bij te
dragen.

Ja Catherine gaat weg……
Zoals u waarschijnlijk al gehoord hebt, heeft Catharina moeten besluiten om op
zondag niet meer naar Leeuwarden te rijden en bij ons de viering te begeleiden.
We vinden dit niet leuk maar begrijpen het volkomen.
We vinden het belangrijker dat het goed met haar gaat. Ze heeft genoeg in
spanning gezeten rond haar gezondheid. We zijn blij dat ze haar werk weer kon
oppakken en nu dichter bij haar woonplaats Hilversum.
Weggaan na zoveel jaren …
Toen ik de gemeente leerde kennen, waren Afke en Catherina, onze twee organisten, er al. Ze hebben beide hun vijfentwintigjarig jubileum bij ons gevierd.
Fantastisch. We zullen nu Catharina als mens en als organiste moeten missen.
Wie haar boek “de REIS is het DOEL” heeft gelezen, beseft welke levensweg ze
afgelegd heeft. Het lijken wel drie levens. Dat muziek haar op die reis heeft
ondersteund is duidelijk. Of dat nu jazz, klassiek, orgel of haar eigen composities zijn, we hoorden haar brede talent doorklinken tijdens onze vieringen.
Op negen oktober geeft ze samen met Afke een orgelconcert ter ondersteuning
van het orgel- restauratiefonds. Een mooie gelegenheid om van haar en hun
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spel te genieten. Hoe de middag er precies verder uitziet is nog niet rond, maar
rekent u erop dat we nog een poosje in de kerk blijven.
Om op een goede wijze afscheid te kunnen nemen zijn anekdotes welkom. Die
proberen we op een creatieve wijze te verwerken. Mailt u ze naar mij of stuurt
u ze per post? Graag voor 1 oktober. a.e.reichman44@gemail.com of Boskleane
19, 9255JH Tytsjerk.
Een bijdrage voor een afscheidscadeau is ook welkom. Het kan naar de diaconierekening overgemaakt worden : NL46INGB0001235263 onder vermelding
cadeau Catharina.
Namens het afscheidscomité en de kerkenraad
Toos Reichman

Afscheid nemen is met
zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering.
Dietrich Bonhoeffer
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Op Lutherse wijze tafelgesprekken houden
Nooit heb ik niets met u
Wat is het toch goed om tafelgesprekken te houden. Elkaars eten te proeven. Zeker als je daarbij nog het Duitse uitspraakgezegde laat meeklinken: Mann iszt
was mann ist ( men eet wat men is) ……… Daarom houd ik van gasten die komen
eten en eet ik graag bij anderen.
Zo zaten Annalies en Herre bij ons aan tafel en kwam Annalies haar boek “ NOOIT
HEB IK NIETS MET U” door Henk Veldkamp ter sprake.
Veltkamp heeft vijfentwintig personen, bekende Nederlanders, in coronatijd geinterviewd en hen dezelfde vragen voorgelegd. Vragen, waarvan ik denk dat die
boeiend zijn, om aan ons allemaal te stellen. Zoals bijvoorbeeld : Als ik God zegt
wat komt er dan als eerste op? Wat vindt u in uw vroegste kindergeheugen als
beeld, gevoel of associatie bij God. Wie of wat is God nu voor u? Wie zijn voor u op
uw levensweg van geloven belangrijke gidsen geweest in persoon of geschrift. De
antwoorden laten zien hoe bij iedereen een geloofsontwikkeling plaatsvindt.
Ik moest bij dit boek denken aan de term “Nieuwe Gelovigen”. (Pauline Weseman
ging voor het dagblad Trouw ook op zoek naar christenen die zelf vorm geven
aan het christendom.) Veel mensen hebben de oude dogma’s achter zich gelaten.
De meesten hebben een nieuwe vorm gevonden, maar te veel mensen zitten met
lege dogma’s en lege handen. Misschien is het nog beter te spreken van “Vernieuwd geloven”. Want ons geloof is steeds aan verandering onderhevig.
Het boek biedt ruimte en geeft prachtige beelden. Ik werd en word er weer door
gevoed. Er gingen en gaan weer vele zingevende en inspirerende luikjes open.
Het is zo’n boek om vaak even te pakken en te herlezen hoe iemand iets verwoordt.
Op een gemeenteavond kwam de wens om op de stille zondagen, dus als er geen
dienst is in onze kerk, iets anders te organiseren. Daarom stel ik voor om in de
maand oktober op de vierde zondag van de maand, 23 oktober (uitgesteld: nadere info binnenkort op www.luthersekerkleeuwarden.nl) )over het boek NOOIT
HEB IK NIETS MET U een tafelgesprek te houden onder het genot van een Potluck
maaltijd . Een maaltijd waar iedereen iets meeneemt en we samen een ratjetoe
delen. Misschien komt die ratjetoe overeen met onze antwoorden op de verschillende geloofsvragen. Door het tafelgesprek met Annalies en Herre kwam ik op
bovenstaand idee en hoop op een mooi en waardevol luthers tafelgesprek
Wie mee wil doen mail al vast naar: a.e.reichman44@gmail.com N.B. Het is de
moeite waard het boek aan te schaffen maar voor de bijeenkomst
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Cursus Leren van Luther 2022 - 2023
Luther over de christelijke vrijheid
Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther. Elk jaar met een ander thema. Dit jaar is het thema 'de christelijke
vrijheid'. Luther zegt dat geloof de bron is van
vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in ieder
geval niet: het onderschrijven van een aantal
leerstellingen). Wilt u zich daar eens in verdiepen, met elkaar over spreken en van theologen
leren dan is deze cursus iets voor u.
Luther over de christelijke vrijheid Luther écht leren kennen waar het spannend wordt: dat is het
doel van de cursus Leren van Luther. Want wij
denken vrij te zijn, maar zijn we dat ook? Waar
zit werkelijke vrijheid in? Luther heeft het over de
vrijheid van de geest. Wat bedoelt hij? In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit Luthers beroemde verhandeling over de vrijheid van de
christenmens. Dat korte geschrift begint met een
veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme (bondige uitspraak):
Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen
en niemands onderdaan.
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles
en ieders onderdaan.
En waarom is christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane christelijke dienstbaarheid? In 'Over de christelijke vrijheid' (De libertate christiana) vinden we Luthers eerste samenhangende formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods belofte) en over de relatie tussen christelijke vrijheid en
christelijke ethiek.
De cursus (Leeuwarden) omvat vier avondbijeenkomsten van 1,5 uur.
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een
zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van
Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.
Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
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Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff, email: luthers@xs4all.nl
Onderwerpen, docenten en cursustijden
I: Innerlijke vrijheid door aanvaarding van Gods genade
docent: prof. dr. Markus Matthias
8 november 2022 19.30 – 21.00 uur (online 13 november 2022)
Als Luther spreekt over de vrijheid van een christenmens, dan gaat het nadrukkelijk om innerlijke vrijheid. Die vrijheid ontstaat wanneer ons leven wordt
‘rechtgezet’ door Gods milde vergeving zodat we kunnen leven zoals God dat
wil. Geloof bestaat dus in het aanvaarden en omarmen van het geschenk van
Gods genade. Maar je kunt het geschenk van Gods vergeving pas echt als geschenk aannemen als je ziet hoezeer je dat geschenk nodig hebt, als je je dus
bewust bent van het menselijk tekort.
II: Vrij boven alles uit in verbondenheid met Christus
docent: dr. Theo van Willigenburg of ds. André van der Stoel
29 november 2022, 19.30 – 21.00 uur (online 21 december 2022)
Als je Gods belofte van vergeving aanvaardt doe je God recht: je accepteert wie
God is (bron van oneindige liefde) en heiligt zo zijn naam. Door te geloven
wordt je verbonden met Christus. Die verbinding met Christus begrijpt Luther
aan de hand van twee metaforen: reiniging door Christus bloed (een cultisch
metafoor) en unificatie (wij zijn met Christus verbonden als bruid en bruidegom). Dat huwelijk is overigens “niet slechts een gemeenschap, maar een weldadig gevecht” (we groeien met vallen en opstaan in die verbinding). Onze verbinding met Christus is dus tegelijk een opdracht tot navolging.
III: Tot dienstbaarheid groeien
docent: ds. Willy Metzger
20 december 2022 19.30 – 21.00 uur (online 18 januari 2023)
Als we door Gods genade bevrijd worden van schuld en tekort worden we ook
gemotiveerd om te groeien in dienstbaarheid aan Hem en aan elkaar. Niet dat
we met goede werken iets zouden kunnen verdienen. We werken zoals Adam
werkte in de hof: het zijn louter “vrije werken” uit de spontaniteit van de liefde.
Gerechtvaardigd door Gods genade doe je het goede spontaan en belangeloos, net zoals je belangeloos je dierbaren bijstaat. Als je goede werken doet uit
noodzaak (om een gebod te gehoorzamen, om gerechtvaardigd te worden)
dan is hun vrije karakter weg
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IV: Je naaste dienen: leven voor de ander
docent: ds. Suzanne Freytag
17 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur (online 15 februari 2023)
Hoe vul je de vrijheid in? Wat is het doel van je leven? Als je werkelijk vrij bent
kun je doen wat je naaste goed doet. Hoe dien je de ander? Zoals Christus de
gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en zich heeft ontledigd zo
stelt de vrije Christen de ander boven zichzelf. Immers: een christenmens leeft
niet in zichzelf, maar in Christus en in zijn naaste; in Christus door het geloof
(waardoor je boven jezelf kunt uitstijgen tot God), in de naaste door de liefde
(waardoor je wilt knielen voor de ander). Zo leidt de geestelijke vrijheid tot in
vrijheid geschonken naastenliefde.

Bewoners in Beeld
Van 6 oktober 2022 t/m 8 januari 2022
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Dit jaar bestaat het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de
Nieuwe Keizersgracht 250 jaar. Om dit te vieren brengt het Luther Museum in een tentoonstelling vanaf 6 oktober 2022 de
voormalige Bewoners in Beeld.

Persoonlijke papieren
Al vanaf 1772 startte de registratie van elke nieuwe bewoner. Alle persoonlijke
papieren, zoals een doopbewijs of huwelijksakte, gingen in bewaring in een envelop. Door de recente ontdekking van een groot archief met al deze enveloppen, kunnen we voor het eerst een persoonlijk beeld schetsen van de voormalige bewoners. Naast een selectie van 25 persoonlijke verhalen besteedt de tentoonstelling aandacht aan feesten en jubilea, maar ook aan ziekte, dood en het
dagelijks leven in het huis. De verhalen worden verteld aan de hand van documenten en bewaard gebleven objecten en foto’s.

Nieuw werk
Beeldend kunstenaar Daniëlle van Ark ontwierp ter gelegenheid van het 250jarig bestaan een zilveren penning . Zij maakt ook nieuw werk voor de tentoonstelling geïnspireerd op materiaal uit het archief.

Online
Vanaf 6 oktober zijn alle documenten (van meer dan 7.500 bewoners) ook
online beschikbaar via de website van het museum. Bezoekers kunnen zo
zelf kosteloos op zoek informatie over hun voorouders of andere personen
. Naar wiens verhaal ben jij benieuwd?
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mondriaan
Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Go Fonds.

Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Zie ook www.luthermuseum.nl

Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam
+31(0)20-2142112info@luthermuseum.nl
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Internationaal
„Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“
In unserer zersplitterten Welt sind wir zu Einheit im einen Leib Christi aufgerufen. Machen Sie sich gemeinsam mit uns Gedanken über das Thema der Vollversammlung, das auf Epheser 4,4 – „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen
seid zu einer Hoffnung eurer Berufung“ – beruht.

Dreizehnte Vollversammlungdes Lutherischen Weltbundes,Krakau, Polen, 13.-19. September 2023
Verfolgen Sie unsere Vorbereitungen für die Vollversammlung
Die Vollversammlung ist die wichtigste Veranstaltung im Leben des LWB. Begleiten Sie uns und unsere gastgebende Kirche in die geschichtsträchtige Stadt
Krakau, Polen, für gemeinsame Begegnungen unter dem Thema „Ein Leib, Ein
Geist, Eine Hoffnung“.

Die Gastgeberin unserer Vollversammlung
Mit großer Freude hat der LWB die Einladung der Evangelisch-Augsburgischen
Kirche in Polen angenommen, die Vollversammlung auszurichten. Die nach dem
wichtigsten Glaubensbekenntnis der lutherischen Kirche benannte EAKP ist die
größte evangelische Kirche in Polen. Wir freuen uns sehr darauf, dieses besondere Ereignis gemeinsam mit der polnischen Kirche zu feiern.
Meer informatie? klik op de link www.2023lwfassembly.org
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Kerkgebouw

Website
Pastorale zorg
Bezoekwerk

Postadres

Nieuwe Oosterstraat 28-30
8911 KN Leeuwarden
Tel. 058-2121414
www.luthersekerkleeuwarden.nl
ds. U. Tjallingii
email: ulbe_ds@outlook.com
Bij ziekte, ziekenhuisopname
Fam. A. Bakker
Elgersmastate 25, 8925 BV
Leeuwarden
058-2663014
Secretariaat kerkenraad
Nieuwe Oosterstraat 28-30
8911 KN Leeuwarden

Rekening kerk
NL91INGB00008256 95
T.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911 KN Leeuwarden
Rekening restauratiefonds NL76 RABO 0373 7409 48
T.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911 KN Leeuwarden
Rekening diaconie
NL46INGB 0001 2352 63
T.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden,
Bij wijziging van adres en andere gegevens van belang voor de
ledenadministratie graag bericht aan :
Ledenadministratie ELG Leeuwarden
p.a. Nieuwe Oosterstraat 28, 8911 KN Leeuwarden
leden.elg.lwd@gmail.com
,,De Friese Lutheraan“
redactie
opmaak
druk en verzending

de kerkenraad
Elisabeth Huxdorff
Rijnja/FRL Post
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