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De PKN-week in Wittenberg was georganiseerd op verzoek van GEKE (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 

in Europa), die in Wenen zetelt met als contactpersoon Mario Fischer. Ik had met hem al sinds 2015 

contact.  Het team bestond uit vier personen: Dick van Dijk uit Gouda, Petra de Nooij uit Den Haag, Nanda 

van Dijk-van der Wiel uit Gouda en ondergetekende. Geke had gedurende tien weken in de Luthergarten 

een stand gehuurd, die elke week door één van de Europese Landeskirchen werd bemenst. Als PKN 

hebben we er voor gekozen de Nederlandse Pioniersplekken in ons geseculariseerde land te tonen en 

gesprekken aan te gaan over hoe je gelooft in deze tijd. Om dat doel te bereiken kozen we voor 

verschillende methodes: 

 

1. Het aangaan van gesprekken rond de Spirituele Globe. 

2. Het aangaan van gesprekken rond de Protestantentest. 

3. Het aangaan van gesprekken rond de Statafel met brochures en andere informatie. 

4. Het aangaan van gesprekken rond de Stelling van de dag.                     

5. Het aangaan van gesprekken rond Goudse kaas en Pepermuntjes. 

6. Het aangaan van gesprekken rond de Tentoonstelling over de Nederlandse Kerkgeschiedenis. 

 

1. De Spirituele Globe 
De Wereldbol trok heel veel bekijks en er werden vele gesprekken gevoerd rond deze speciale wereldbol 

van JOP. De stad 'Verandering' was een goed uitgangspunt voor gesprekken. Semper Reformanda. Hier zijn 

we nu op de Wereldtentoonstelling. De stad 'Verandering' (Reformatie) ligt vlak bij 'Revolutie' (gewelddadige 

verandering) en bij 'Evolutie' (geleidelijke verandering). Het idee is: waar ben je nu eigenlijk in je leven? Op 

welk punt van je leven beweegt het of zit je vast? Misschien ben je in de stad 'Geborgenheid'.  Of Misschien 

ben je in de stad 'Paniek'  beland in je leven of in of in 'Chaos City'? Wil je ook zijn waar je nu bent? Of zoek 

je ernaar om ergens anders heen te kunnen gaan? Welke weg neem je dan in deze 'Oceaan van 

mogelijkheden'? Misschien ben je in de stad van God: 'Geloof'? Maar vlakbij ligt het dorp 'Ongeloof' en het 

stadje 'Bijgeloof'. En ook daar in de buurt ligt 'Verveling''. Neem je 'De weg van Verantwoordelikheid' of van 

'De weg van de Vrijheid' of neem je 'De weg van het Eeuwige Excuus' (ich habe es nicht mit Absicht 

gemacht). de Globe trok vooral ook aandacht van kinderen. Ons is heel vaak gevraagd of deze Globe 

ergens te koop is. Het  is een prima middel  om in gesprek te raken over geloof en leven. 

 

 

 



2. De Protestantentest 
De test was oorspronkelijk een idee van de EKD. Ik vond de Protestantomat op Internet en heb het idee 

destijds doorgespeeld naar de PKN, waar de afdeling Communicatie er wel brood in zag. De PKN heeft 

toestemming gevraagd om een Nederlandse versie te mogen maken en aldus dus geschiedde (met 

instemming van de EKD). Een team van mensen onder leiding van Berendien Bos heeft de Nederlandse 

versie verzorgd. Meegedacht hebben: Jan Schinkelshoek, Harm Dane, Gerrit van Meijeren, Mirjam van 

Veen en ondergetekende. In Nederland  is het een groot succes. Zo ook in Wittenberg. 

    

 

   
 

Het  idee is, dat je een test van 22 vragen beantwoordt en de uitkomst daarvan is, dat jouw geloof veel 

overeenkomsten vertoond met een bekende gelovige (Dietrich Bonhoeffer, J.S. Bach, Spener, etc.). Wij 

hebben in de Nederlandse Versie Nederlandse bekende gelovigen toegevoegd, zoals majoor Bosshardt, 

Johannes de Heer, Nel Benschop, Ida Gerhardt etc,). We hadden in Wittenberg zowel een Duitse als een 

Nederlandse Protestantentest. Er was in Wittenberg enorm veel animo voor. Soms waren er in ons 

paviljoen wel vier mensen tegelijk bezig. Sommigen zochten onze begeleiding bij het invullen van de vragen 

en ook dat leverde weer  mooie gesprekken op.   

 

 

     Drie keer  Bonhoeffer 

       
             Dr. Klaus Grünwald     Nanda van Dijk   Prof.dr. Peter  St Petery    

  

 

 

 

 

 



                     
Zij is Albert Schweitzer            Henning Kiene (EKD) is Johannes de Heer  Margriet Gosker is  Majoor Bosshardt 

 

3. De Statafel 
Pionieren. Op de Statafel lagen brochures en A-viertjes over de uitdaging van de secularisatie. Pionieren 

was het eigenlijke thema, dat we aan de orde wilden stellen. We wilden vooral uitdragen wat de 

Nederlandse pioniersplekken te weeg brengen en hoe we in Nederland de uitdaging van de secularisatie 

aangaan. Het was fijn, dat we Dick van Dijk en Petra de Nooij in ons midden hadden. Dick begeleidt 

pioniersplekken en Petra verzorgt al enige jaren een pioniersplek in Den Haag. Zo konden zij hun 

ervaringen met anderen delen. Er waren opvallend veel Wittenbergers in ons Paviljoen. We moesten er echt 

rekening mee houden, dat 'pionieren' in de DDR tijd (Jugendweihe) een totaal andere betekenis had, dan 

die wij er nu  in Nederland aan verlenen.  

Speldenprikken. Op de statafel lagen ook altijd een paar exemplaren van de 95 Speldenprikken. Dat werd 

NKID. De NKID hand een mooie catalogus genaakt over de ontwikkelingen in het protestantisme van de 

laatste 500 jaar in Nederland  

Gennep. Ook was er in Wittenberg informatiemateriaal over Gennep Reformatiestad. 

 

    
                          
Het GEKELiederheft lag  op de Statafel, waarin het winnende lied van de Nederlandse Petra de Kam-

Bénard uit Barendrecht als eerste is opgenomen. Dit lied is ook tijdens een zitting van onze Synode 

gezongen. We hadden ook  een A-Vier over secularisatie en de nodige informatie in het Engels over de 

Protestantse kerk in Nederland. Fresh Expressions en de map dertig kansrijke modellen hebben we ook 

gebruikt. We hebben in het Paviljoen ook twee vlaggen met het logo van de Protestantse kerk en een 

Nederlandse vlag opgehangen. Voor de herkenbaarheid. 

 

4. De Stelling van de dag. 
We  hadden elke dag een andere stelling op de Statafel om het gesprek te stimuleren. De stellingen waren 

ontleend aan het boekje Speldenprikken. Jammer dat er geen Duitse uitgave was. Daar was wel vraag naar. 

De these van de dag moesten we wel zelf meestal ter sprake brengen en dan gaan mensen wel denken of 



echt reageren Ook hadden we filmpjes van en over pioniersplekken in Nederland. We lieten ze regelmatig 

draaien, maar ze vormden niet direct aanleiding voor gesprekken. 

 

5. Het aangaan van gesprekken rond Goudse kaas en Pepermuntjes 

 

         
 
Voor de inwendige mens was er kaas in blokjes. We hielden elke middag een Happy-hour, wat tot onze 

grote verrassing echt aantrekkelijk bleek. De kaas kon gedoopt worden in dipsaus. We hebben aan diverse 

Wittenbergers een mooi stuk kaas meegegeven als dank voor hun grote gastvrijheid De verbazing en 

verwondering was voor ons ontroerend. Veel kinderen kwamen blokjes kaas halen. De pepermuntjes met 

het verhaal erbij en de tekst op de blikjes waren voor ons een feest! Water en Lutherbier bleken minder 

zinvol (men kon vlakbij eten en drinken halen). Verder werden de pennen niet of nauwelijks meegenomen. 

 

 

 
 

 



6. De Tentoonstelling over de Nederlandse Kerkgeschiedenis 
Deze was gemaakt door de NKID, de Nederlandse kerk in Duitsland en trok veel belangstelling. De 

contactpersoon was ds Wim  in 't Hout. De tentoonstelling bestond uit twaalf panelen, die we in het 

daarvoor te veel kleine paviljoen lang niet konden plaatsen. De tentoonstelling was een goed uitgangspunt 

voor mooie gesprekken. De NKID hand een mooie catalogus gemaakt over de ontwikkelingen in het 

protestantisme van de laatste 500 jaar in Nederland. Vooral  het  paneel over Menno Simons trok veel 

aandacht. We hebben een groot aantal catalogi uitgedeeld en gesprekken gevoerd rond dit thema. Het is 

en expositie van 14 panelen. Het  is ook een Webexpositie.  

 

 

       
 

            



 

 

          
 

 

De tentoonstelling genoot een goede belangstelling en veel mensen gingen zich echt  in de Nederlandse 

Kerkgeschiedenis verdiepen. Sommigen wierpen een snelle blik, maar anderen interesseerden zich zeer. r 

Menno Simons trok de aandacht. Ook Visser 't Hooft en Secularisatie (wat ook ons thema was) trokken de 

nodige aandacht.  

 

           
 



          
 
 

Onze  werkwijze 
 

We hebben elke ochtend de dag geopend met een stukje uit het Brevier van 

Maarten Luther. dat ik van Karla Apperloo gekregen had. Stevige teksten 

waarover we een opbouwend gesprek met elkaar hadden. Via de wereldbol 

ontstonden er allerlei gesprekken die veelal informatief waren, maar soms 

ook diepgaand. Voor kinderen was dat leuk, voor jongeren en volwassenen 

iets meer dan dat. De gesprekken bij de statafel werden gevoed door de 

brochures die daarop lagen, het A4 over de secularisatie of onze eigen dag-

stelling (de these van de dag uit de 95 Speldenprikken in drie talen). Rondom 

de kaas blijken de gesprekken net zo gemakkelijk zich te ontwikkelen als in 

andere situaties met een glas bier in je handen. Als we blikjes  pepermuntjes 

aanboden, was het vanzelfsprekend om iets met hen te delen over de tekst op 

het blikje (Deel je leven). We hebben de materialen van lopen over het water 

uitgelegd en bekeken. Maar het blijkt dat je dat met zijn tweeën moet 

bemensen. Daar was het team eigenlijk te klein team voor.  

 

 

Als je echte interesse in mensen hebt, dat 

kan er heel veel bespreekbaar gemaakt 

worden. Ook met mensen die helemaal 

niets met geloven hebben kwamen langs. 

Er was een mooi gesprek met iemand in 

een rolstoel. We  hadden uiteraard ook 

contacten met andere collega's, die ook zelf 

een rol hadden op de wereldtentoon- 

stelling. Iemand was  speciaal hiervoor naar 

Wittenberg gekomen kwam (Hij logeerde 80 

km van Wittenberg vandaan en zag ons via 

Facebook). Daar kwamen leuke en goede 

gesprekken uit voort. Er kwamen heel wat  

predikanten bij ons langs, die oprechte 

belangstelling toonden voor het begrip 

pionieren en voor de nieuwe werkwijzen, 



die wij in Nederland introduceren. De onderlinge gesprekken kregen steeds meer diepgang en waren heel 

opbouwend.   

 

Al direct op de eerste dag kwam Frau Dr. Irmgard 

Schwaetzer (foto links) bij ons op bezoek. Zij is de 

preses van de Synode der EKD. Zij kwam speciaal naar 

onze stand om haar belangstelling voor ons werk te 

tonen.  

 Op maandag 29 Augustus kwamen de voorzitter van de 

EKD, Dr Heinrich Bedford-Strohm uit München en zijn 

vrouw ons bezoeken. Hij had zondags de preek 

gehouden in de Stadtkirche tijdens de Festgottesfdienst 

die was georganiseerd door de IEF. Hij is de fungerende  

Landesbischof van de Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern en sinds 11. November 2014 is hij  

Ratsvorsitzender van der Evangelische Kirche in Deutschland. Aan hem heeft Dick van Dijk het boek over 

de totstandkoming van onze kerk in 2004 aangeboden. En zijn vrouw kreeg een stuk kaas.  

          
 

 

We hebben uiteraard de PKN boom in de Luthergarten bezocht, die  jaren geleden al geplant is door Ds 

Susanne Freitag, destijds de Lutherse President in ons land. Onze boom heeft nummer 157. 

 

      
 

Het was meer dan een intensieve week. De contacten hadden vaak waardevolle momenten in zich die ons 

enorm motiveerden om daadwerkelijk het geloof te delen. Het was een drukte van belang in het thuishuis 

en de veranda. De uitstalling van de NKID was een prachtige aanvulling op ons aanbod. Door gewoon te 



zijn krijg je gesprek. Dat was voor ons een prachtige ervaring. Op de Globe misten we het begrip LIEFDE. 

Impliciet zou je het er wel in kunnen lezen, maar niet expliciet. We hebben contacten gehad met mensen 

van over heel de wereld…. Echter het meest met Duitsers, waaronder veel Wittenbergers 

  

Het team. 
We zijn met vier mensen aanwezig geweest in Wittenberg. We zijn enorm snel gegroeid in teamgeest en 

gezamenlijkheid. Daar zijn we dankbaar voor. Even meenden we dat er een vijfde zou zijn: Een zekere 

Detlef van de NKID uit Berlijn kwam een keer opbouwen en één keer een middag meewerken. Er lag nog 

een vraag van iemand anders die wilde logeren. Dat hebben we afgewimpeld. Zo waren we gevieren en dat 

bleek goed te zijn. In de eerste evaluatie vielen woorden als warm, zegen, plezier  Wie weet wat er nog 

verder uit gaat komen. Diverse mensen namen een kaartje mee, of het A4 met de contactgegevens. Wij als 

team zijn dankbaar voor het geschonken vertrouwen en de mogelijkheid dit te mogen doen.  

 

 
VLNR: Dick van Dijk, Petra de Nooij, Margriet Gosker en Nanda van Dijk-van der Wiel 

 

 

Nog iets over het grotere geheel 
De welkomsthal was uitstekend geregeld en altijd bemenst. Het Documentatiemateriaal dat we  ontvingen 

was  uitstekend en meer dan voldoende, Wat heeft de EKD een power en wat een creativiteit. We stonden 

er steeds verbaasd over hoe goed alles was georganiseerd De tentoonstelling Tore der Freiheit bestond uit 

zes afdelingen, die over de hele stad lagen verspreid. Tussen het werk  door konden we zo nu en dan ook 

even van onze omgeving genieten. Op de derde dag maakten we daarvoor een roostertje. Wat was er veel 

te zien wen wat was het allemaal goed georganiseerd.  

1.  Ökumene und Religiion 

2.  Jugend 

3.  Spiritualität 

4.  Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

5.  Globalisierung 

6.  Kultur 



 

Het Panorama van Wittenberg  

Wat we echt moesten gaan zien was het Panorama. Daar kon je Wittenberg beleven in de tijd van Luther. 

Het was al prachtig als je voor de afbeeldingen stond in het ronde gebouw, maar nog  mooier was het als je 

op de trap in het  midden klom, waardoor je echt diepte zag. Geluidseffecten versterkten het geheel. Je zag 

het avond en nacht worden (schemering – donkerte...), je hoorden de vogelgeluiden bij het ochtendkrieken, 

toen het  langzaam weer licht werd, je hoorde de klokken luiden als de kerk en aanging etc. Een heel 

bijzondere ervaring! 

           

             



Vele oecumenische ontmoetingen 

Ons Paviljoen lag op het terrein van Oecumene en Religie. Dat heb ik geweten. Ik mocht elke dag  prachtige 

oecumenisch ontmoetingen ervaren. Het was een groot feest van blijde herkenning. In de Himmelszelt vlak 

naast ons waren eerst Brazilianen en halverwege de week arriveerden de Hongaren Ik ontmoette  allereerst 

de Zevenburgse allereerst archivaris Elöd Osz, die deze  maand promoveert in Kolozsvár en daarna prof. Dr 

Peter St Petery, die bij ons de Protestatomat kwam doen. Daarna zocht Prof. Dr. Mihaly Kranitz mij op, de 

decaan van de Pázmány Péter Katolikus Egyetem (de Rooms-Katholieke Universiteit van Budapest). Hij was  

in het geselschap van een Hongaarse minister. Mihaly nodigde me uit  om op 3 oktober aan zijn studenten 

college te geven over 500 jaar Reformatie. Dat  is wel bijzonder voor Hongarije, waar oecumene nog in de 

kinderschoenen staat. Bisschop Fekete Károly was ook in Wittenberg. Hem heb ik een al eerder een 

Nederlandse Reformatie Bijbel beloofd. Die hoop ik hem in oktober te brengen. Verder had ik een vrolijke 

ontmoeting met prof. dr. Herbert Ehnes en zijn vrouw. Ik kende Herbert, omdat ik jaren geleden getuige was 

van zijn erepromotie in Boedapest. 

  

 

 

Dr ELöd Osz,   Prof.Dr. Herbert Ehnes, Prof.Dr. Mihaly Kranitz   Prof.Dr.Przemyslaw Kantyika

  

                                                                          

 



Heel mooi was natuurlijk ook de korte persoonlijk ontmoeting met Lutherse bisschop Mounib  

Younan uit Jerusalem, van de LWF, die ik hier twee maal even 

persoonlijk heb gesproken. Hij kwam ook langs ons paviljoen 

wandelen, op weg  naar de Himmelszelt, die naast  ons stond. 

Hoogtepunt voor mij was trouwens wel, dat ik als celebrant deel 

mocht nemen aan de Internationale Festgottesdienst met de 

viering van de Lima-liturgie in de Stadtkirche, georganiseerd 

door de IEF (International Ecumenical Fellowship). Ik sprak 

even met Olav Tveit – toen ik naast hem zat – en brwcht de 

groeten over aan Sven Oppegaard, met wie ik heb 

samengewerkt in Ministry, Ordination en Episkope om Berlijn en 

Wenen.  

Tijdens de eredienst, die ruim twee uur duurde, mocht de 

schriftlezing over Elia onder de bremstruik verzorgen en als 

celebrant mee vorm geven aan de avondmaalsviering  

tijdens de Festgottesdienst in de Stadtkirche van Wittenberg, 

waarin we de LIma-liturgie gevierd hebben. Ook dat  past 

helemaal in mijn leven.  

 

We vierden avondmaal met een nogal bisschoppelijk gezelschap: samen met Olav Fyske Tveit, de 

Secretaris Generaal van de Wereldraad van Kerken en verder bisschop H. Bedford-Strohm (EKD), Martin 

Engels (Moderator van de Reformierte Bund in Duitsland), Bisschop David Hamid uit Londen, Bisschop K. 

Johannesdotter uit Bückeburg,  Bisschop Matthias Ring uit Bonn, Bisschop V. Schulz uit Basel en 

bisschop Rosemarie Wenner (Frankfurt/Main). Het was een  echt indrukwekkend gebeuren in een overvolle 

Stadtkirche, zelfs met geregeld applaus, dat afgestopt werd.. Uniek. 

 

   

Ik heb persoonlijk kennis gemaakt met Pfarrer Martin Engels uit Wuppertal. We hadden al eerder met 

elkaar gemaild, maar nu heb ik hem ook ontmoet. Hij is de nieuwe moderator van de Reformierte Bund en 

de opvolger van Peter Bukowski, die dit veel te lang ( 25 jaar) heeft gedaan. Het voelde goed om Pfarrer Dr. 

Hans Georg Link en zijn vrouw Bärbel weer te zien, evenals  Rudolf von Weth (Neukirchen-Vluyn),  en Anne 

Geburtig. Margret M:"leer was er deze keer niet bij. Ook weer uitvoering met Dr. Rainer Stuhlman en met 



Prof. Dr. Christian Link gesproken, die ik ken van de Altenberg Gesprächskreis, waar ik lid van ben. En met 

Dr. Klaus Grünwald, die ik ook nog ken van de GEKE Dogmatische studiegroep Amt, Ordination Episkope.   

Verder een leuke ontmoeting. met Kate Davson, die ik ken uit Oradea, waar wij beiden mochten spreken op 

het Internationale Symposium, dat was georganiseerd door destijds de decaan van de Orthodoxe 

Theologische Faculteit Prof. Dr. Nicu Dumitrascu, die zo  vriendelijk was een artikel van mij te  publiceren. 

Ook sprak ik met de Anglicaanse bisschop David Hamid. Hij is een lnternet-vriend, voor zover je daar van 

kunt spreken. Wat een vreugde en wat een  dankbaarheid. Een heel stuk van mijn leven kwam zomaar 

voorbij. Het begon al met mijn broer Henk en zijn vrouw Dini, die totaal onverwacht in Wittenberg kwamen 

opdagen en de Protestantentest hebben gedaan. De uitkomst stond Henk niet zo aan: Johannes de Heer. 

Het was ook heel gezellig, dat de Oud -Katholieke Nederlandse priester Rudolf Scheltinga kwam buurten Hij 

was er in de Stadtkirche bij geweest en had foto's gemaakt van de kerkdienst. Hij heeft die op onze 

Facebookpagina gezet. Als klap op de vuurpijl kwam Henning Kiene met een 'missie' bij ons Paviljoen. Hij 

nodigde mij uit om naar Wittenberg te komen op 31 oktober om deel te nemen aan de viering op 31 

oktober 2017.  

 

Tenslotte: Niet onvermeld mag blijven dat we als Nederlands team een 

groot deel van de uitvoering van het  Luther POP-Oratorium hebben 

meegemaakt van Michael Kunze en Dieter Falk. Er was een duizendkoppig 

koor en het was een overweldigende ervaring om dit te hebben 

meegemaakt. 

 

 

 

September 2017 Margriet Gosker  

http://www.luther-oratorium.de/

