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 Nieuwsbrief  Lutherse Synode

Op zaterdag 29 mei jl werd dr. Andreas
Wöhle gekozen tot president van de
evangelisch-lutherse synode (ELS)
wederom voor een termijn van 4 jaar. 
 
Ds. Marco Batenburg, preses van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN),
bevestigde Andreas in zijn 'nieuwe'
functie tijdens de liturgische viering aan
het eind van de installatie-vergadering
van de nieuw gekozen lutherse synode. 
De nieuwe synodeleden werden
daaropvolgend door de nieuwe
president bevestigd als synodelid. 
 
Voorafgaand aan de liturgische viering
werd, in een besloten zitting van de
vergadering, naast de president ook de
synodale commisie (SC) gekozen,
alsmede de financiële commissie en de
afvaardiging naar de generale synode
(GS). Een drietal adviseurs werd
benoemd. 
 
Dit alles vond plaats op een historische
plek, namelijk in de Oude Lutherse Kerk
aan het Spui in Amsterdam.

Op een van eerste zonnige dagen sinds lange tijd kwam de
nieuwe synode bij elkaar voor de installatie-vergadering.
Het was heel fijn dat dit kon en bijzonder om met een groep
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mensen fysiek bij elkaar te kunnen zijn! 
De bijeenkomst stond in het teken van elkaar ontmoeten,
kennis maken, allerlei formaliteiten en de liturgisch viering
met de bevestiging. En steeds weer even naar buiten voor
koffie of thee heerlijk in de zon. 
 
Vanwege corona waren er natuurlijke allerlei beperkingen.
Er konden minder mensen komen dan we gehoopt hadden.
Ondanks  3 (plaatsvervangende) leden die helaas niet
konden komen, kwamen we met de overige synodeleden,
plaatsvervangers, adviseurs en gasten aan onze tax van 30
personen. 
En normaal zitten we in carré-opstelling aan tafels en
kunnen we elkaar zien, aankijken en toelachen. Nu zaten
we in theater-opstelling, allemaal met ons gezicht naar het
liturgisch centrum en op anderhave meter afstand. Toch
werden er volop gesprekken gevoerd en maakte men
kennis met elkaar onder het genot van een heerlijke uitgebreide lunch met zelfs, vanwege het
feestelijk karakter van deze bijeenkomst, een flesje wijn. 
 
Na de lunch en een korte liturgische opening werd met de vergadering begonnen. Erik
Fledderus, scheidend voorzitter, leidde de vergadering. Er volgde een kennismakingsronde,
waarbij ieder in het kort iets over zichzelf vertelde. Daarna ging de vergadering over in een
besloten gedeelte vanwege de verkiezing van diverse personen in de diverse commissies en
afvaardigingen.  
 
Er werd een president gekozen, een nieuwe synodale commissie en financiële commissie.
Tevens werd een nieuwe afvaardiging naar de generale synode gekozen en werden adviseurs
benoemd. De verkiezingen werden schriftelijk gehouden en de kies- en telcommissie,
bestaande uit oud-synodeleden Marlies Schulz en Arau Vermeer, had aardig wat te doen met
de verkiezing van 12 personen. 
 
Alles is naar wens en op een goede manier verlopen. Alle vacatures zijn vervuld en de nieuwe
synode kan van start.  
De eerste agenda-vergadering van de nieuwe synode zal zijn op zaterdag 26 juni 2021 op
Nieuw Hydepark in Doorn. Dan gaat het echt beginnen. 

En wie zijn dan uiteindelijk gekozen naast de president
Andreas Wöhle?
 
Synodale commissie (SC) 
President - dhr. dr. A.H. (Andreas) Wöhle 
Vicepresident/voorzitter - dhr. M. (Maarten) van der Wouden 
Secretaris - mw. C.H. (Cathy) van Beek - Blommendaal 
2e predikant - mw.ds. H. (Hanneke) Allewijn 
Afvaardiging vanuit FC in SC - dhr. C.F. (Casper) van
Boltaringen 
 
Financiële commissie (FC) 
Voorzitter - dhr. C.F. (Casper) van Boltaringen 
Lid - mw. S.B.H. (Steffie) von Asmuth 
Lid - dhr. D.G.R. (Dick) van Loenen 
 

Afvaardiging naar generale synode (GS) 
primus - dhr. dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden 
secundus - dhr. ds. D. (Detlef) Bohlken 

Uitslag verkiezingen SC, FC en afvaardiging GS
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primus - mw. B. (Bianca) Groen - Gallant 
secundus - dhr. J. (Joren) Reichel 
 
primus - mw. C.H. (Cathy) van Beek - Blommendaal 
secundus - dhr. C.F. (Casper) van Boltaringen 
 
Benoemingen adviseurs 
Vanuit de PThU qq als hoogleraar Lutherana  
dhr. prof.dr. M. (Markus) Matthias 
Vanuit de commissie liturgiek en kerkmuziek qq als voorzitter 
dhr. J.C. (Jeroen) de Haan 
Toegevoegd adviseur ten behoeve van de FC/SC voor de maximale duur van 2 jaar 
dhr. A. (Arau) Vermeer 
 
Wat betreft de afvaardiging naar de GS nog even het volgende. 
Normaal zijn de vergaderingen van de GS in april en in november. Als er eens in de 4 jaar in
mei een nieuwe lutherse synode aantreedt, heeft de gekozen afvaardiging nog tot november
van dat jaar de tijd om zich in te werken en in te lezen. Uit de GS wordt de Kleine Synode (KS)
gekozen. Voor ons is Erik Fledderus afgevaardigd en Arau Vermeer is adviseur. 
Nu lopen, zoals zoveel dingen in het afgelopen jaar, de zaken anders. Op 12 juni is er een
vergadering van de GS en op 25 juni nog een vergadering van de KS. Door de oude SC is
daarom het voorstel aan de nieuwe synode voorgelegd om de oude afvaardiging nog mandaat
te geven t/m 25 juni. Deze procedure is geaccordeerd. De nieuwe afvaardiging zal dus vanaf 26
juni in functie zijn als afvaardiging naar de GS. 

Het lag in de bedoeling dat ook de oud-synodeleden aanwezig
zouden zijn bij de installatie-vergadering van de nieuwe
synode. Maar alweer was een aanpassing van de plannen
nodig. Want het totaal aantal aanwezigen zou ver boven de 30
uitkomen, dus ons plan ging niet door. 
 
We hadden zo graag op een goede manier afscheid willen nemen. Hen willen bedanken voor
het geven van tijd en aandacht in de afgelopen jaren. In de laatste 4 jaar en voor een aantal in
een langere tijd van werk in de synode en andere gremia. En een aantal mensen blijft, buiten de
synode, nog steeds actief op landelijk neveau. 
 
Omdat men niet aanwezig mocht zijn bij de installatie-vergadering, is er een bos bloemen
bezorgd bij de scheidende leden. Zodra het weer kan, zullen we een datum prikken voor een
bijeenkomst en hopen dan alsnog fysiek afscheid te kunnen nemen.  
 
Wij danken met name: 
 

Gerrit Azink
ds. Willem Boon
Glenn Crisson
Erik Fledderus
ds. Christiane Karrer
ds. Marlies Schulz
Taco Seinstra
ds. Klaas Touwen
Arau Vermeer
ds. Louisa Vos
Johanna Wildeman

 
Voor jullie open oog en open oor, voor jullie tijd en aandacht, voor jullie inzet en zorg ten

Dank voor alles!
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behoeve van de lutherse synode en de lutherse presentie binnen de PKN.  
 
Het ga jullie goed en moge God met jullie gaan in jullie verdere leven.  

AGENDA 2021 
 
12 juni            - vergadering generale synode 
18 juni            - vergadering synodale commissie 
25 juni            - vergadering kleine synode 
26 juni            - synodevergadering Hydepark Doorn 
27 augustus   - vergadering synodale commissie 
11 september - vergadering generale synode 
17 september - vergadering synodale commissie

Deze nieuwsbrief kwam tot stand met bijdragen van de leden
van de synodale commissie van de evangelisch-lutherse
synode Andreas Wöhle, Maarten van der Wouden, Casper
van Boltaringen, Hanneke Allewijn en Cathy van Beek.  
Contact: ELS@protestantsekerk.nl of luthersesynode-
secretaris@protestantsekerk.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan ELS@protestantsekerk.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u luthersesynode-secretaris@protestantsekerk.nl toe
aan uw adresboek.
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