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RONDZENDBRIEF

December 2019

Op de valreep ontvangt u van ons nog een Rondzendbrief 2019.
Vermischtes
Met deze Rondzendbrief sturen we zoals altijd Vermischtes mee, met nieuws uit de Lutherse Kirche,
zoals altijd zorgvuldig bijeen gelezen en geselecteerd door Juliane van der Mossel.
Europäische Bibeldialoge

Ook vindt u het programma van de Europäische Bibeldialoge, met de
Begegnungstagungen van februari tot juli. Het is mooi om te kunnen melden dat Matthijs Glastra,
predikant te Huissen, een van de begeleiders is bij één van de Dialogen. De gemeente is al jaren lang
partnergemeente van Brandenburg an der Havel. Op de site van de gemeente te Huissen vindt u een
mooi filmpje van hun laatste ontmoetingsweekend. https://pknhuissen.nl/brandenburg/
Matthijs hoopt op de ontmoetingsdag aanwezig te kunnen zijn. Hij vertelt u dan graag meer over
deze inspirerende bijeenkomsten.
https://www.eaberlin.de/themen/bibeldialoge/

ONTMOETINGSDAG 2020
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart, net als in 2019 in De Open Poort in Harmelen.
Het thema voor deze dag zal zijn: ‘Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden ’.
Deze zin van Rosa Luxemburg (1871-1919) is ook nu nog/weer zeer actueel.
Noteert u de datum alvast in de agenda?
Website
Op de website (http://kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland/index.html) vindt u verslagen van
ontmoetingsweekenden van partnergemeentes.
Ook enkele impressies van de Kirchentag van 19-23 juni in Dortmund kunt u daar lezen.
Het zijn allen plekken van ontmoeting. Wilt u ook uw verhaal plaatsen? Stuurt u deze dan naar het
secretariaat van de Landelijke Werkgroep: lwgdlsecretariaat@gmail.com.
ONTMOETINGEN IN HET NAJAAR
“Sachsentreffen” in Meissen 8-10 november 2019.
Al vele jaren wordt er begin november een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd voor gemeenten
van de Lutherse Kerk in Saksen (in Oostelijk Duitsland), die een partnergemeente in Nederland
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hebben. Dit Jahrestreffen der Niederlande-Partnergemeinden, bij de LWG ‘Sachsentreffen’ genoemd,
vond dit jaar van 8 tot 10 november plaats in Meissen.
Leny de Pijper en Bert Companjen waren erbij namens de LWG. Een verslag van Leny vindt u op de
website.
Koördinierungstreffen in Boltenhagen (Mecklenburg )
van 25 tot 26 oktober organiseerde het Zentrum für Mission und Ökumene van de Nordkirche een
ontmoetingsweekend tussen gemeentes en organisaties uit Noord-Duitsland en Nederland waarmee
op een of andere manier een samenwerkingsverband bestaat. Eef Dijk en Joke Brederveld waren erbij
namens de Landelijke Werkgroep. Een verslag van Eef vindt u op de website.
Tilman Jeremias bisschop van Mecklenburg-Vorpommern
31 oktober werd Tilman Jeremias in Greifswald gewijd tot bisschop van Mecklenburg-Vorpommern.
Joke Brederveld en Lammert Jonkers (lid van de LWG respecttievelijk de werkgroep Emmen-Rostock)
waren uitgenodigd en beleefden er drie indrukwekkende dagen.
Op de website leest u een verslag hierover.
HET ARCHIEF VAN DE LWG
Jarenlang hebben Rika Manschot, lange tijd secretaris van de LWG, en Gerben Dijkstra, voormalig
voorzitter, wekelijks alle verslagen, notulen, RZB’s, van ruim veertig jaar Landelijke Werkgroep
uitgezocht, gesorteerd, geordend. Ik stel me zo voor dat ze ook getwijfeld hebben: moet dit bewaard,
kan het weg, of toch maar niet, of…, of. Maar hen kennende is er weinig of niets weggedaan en is er
niets aan hun oog ontsnapt. Monnikenwerk noemen we zoiets, maar ook protestantse leken zijn
doorzetters en volhouders. En nu is het volbracht: alles geordend in mappen, met registers, zodat
alles terug te vinden is. Bert Companjen is met dozen getogen naar Oud-Beijerland, waar Rika woont.
En met een auto vol archiefstukken weer naar zijn woonplaats Arnhem gereden. Nu staat zijn huis
vol. En hoopt hij dat er een plek voor is. Een unieke geschiedenis is hiermee bewaard voor
geïnteresseerden, nu en in de toekomst.
Rika en Gerben, enorm bedankt voor dit huzarenstukje, jullie zorgvuldigheid en volharding.
Documentatie – nog te bestellen
LWG 15-01 Parallellijst liederen
Een groot aantal liederen uit het nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is
in het Duits vertaald opgenomen in het «Evangelische Kirchengesangbuch». Er zijn vaak wel
verschillen in melodie of liederen zijn qua tekst niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij
gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan
gemeenschappelijke liederen.
Juliane van der Mossel en Jan Willem Fortuin hebben een overzicht gemaakt van deze
parallelliederen. De lijst is per email te bestellen (lwgdlsecretariaat@gmail.com).
Ook kunt u de lijst downloaden van onze website.
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Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Laß warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß am jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

De Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten wenst u een goede jaarwisseling
en Vrede en alle Goeds in 2020
December 2019
Bert, Dirk, Eef, Joke, Juliane, Leny
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