
DiasporagiftZo’n twintig kilometer ten noordwesten van Novi 
Sad in Servië ligt de kleine stad Bački Petrovac. De 
bewoners zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Slovakije 
en grotendeels Luthers. De zeer actieve kerkge
meenschap heeft de laatste tijd veel bereikt: de kerk 
is aan de buitenkant prachtig gerenoveerd, de kerk
toren en het kruis er bovenop zijn vernieuwd. De 
renovatie van het interieur moet echter nog ge
beuren: het schilderen van de drooggemaakte en 
geïsoleerde muren en pilaren, het dichten van de 
scheuren boven de ramen en het aflakken en  schil  
deren van de Kerkbanken. Bij deze grote opgave wil 
de MartinLutherBund in het kader van  diasporagift 
van dit jaar 17.000 euro bijdragen.
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De Slovaakse Evangelische Kerk toegedaan de Augs
burgse Confessie in Servië is ontstaan uit immigran
ten uit het voormalige Hooghongarije, het huidige 
Slovakije, die halverwege de 18de eeuw het gebied 
van Vojvodina gingen bewonen nadat het onderdeel 
van het koninkrijk Hongarije was geworden. De Slo
vaakse immigranten namen hun kerkelijke identiteit 
als Evangelisch Lutherse Christenen mee en moch
ten die ook in hun nieuwe thuis behouden. Het cen
trum van de kerk is in Novi Sad. De gemeentes lig
gen in de Regio Báčka ten noorden van de Donau 
en ten westen van de Tisza, Banatsko ten oosten van 
de Tisza en ten noorden van de Donau en Sremska 
ten zuiden van de Donau. Sinds enige jaren behoort 
ook de Duitse Gemeente in Belgrado erbij. De Slo
vaaks Evangelisch Lutherse Kerk A. B. in Servië is een 
Partnerkerk van de MartinLutherBund.
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De kleine – groeiende! – Lutherse Kerk in Groot
Brittannië (Lutheran Church in Great Brittain) is 
echt een “wereldwijde” kerk: haar leden, die zich 
vereend voelen in de Evangelisch Lutherse geloofs
belijdenis, hebben hun oorsprong letterlijk in (bijna) 
alle landen van deze wereld. Zo worden er volgens 
de website van de kerk (www.lutheranchurch.co.uk) 
diensten georganiseerd in het: Engels, Kantonees, 
Mandarijns Chinees, in de Scandinavische talen, het 
Pools, Swahili … Momenteel intensiveert de kerk 
haar gemeenteopbouwwerk. Bijzonder belangrijk 
is daarbij de ontwikkeling en vorming zoals: 

• de stimulering van de kerkelijke opleiding van 
Theologiestudenten met behulp van stages 

• Vervolgopleiding van Predikanten en gemeentele
den 

• Vernieuwing en het aanbieden van de instap
cursus in het Christelijk geloof “de vragen leven” 
(Living the Questions). Hierdoor worden alle 
geïnteresseerden met vragen en antwoorden 
van ons christelijk geloof bekend gemaakt. Dat 
is belangrijk, omdat de gemeentes aldoor weer 
mensen aantrekken, die uit nietchristelijke ach
tergrond komen en hier een thuis zoeken. 

Naast dit aanbod van geestelijke ontwikkeling en 
vorming biedt de kerk ook praktische hulp, bijvoor
beeld bij de administratie of door juridische op   
leiding van de kerkenraadsleden. De Lutherse Kerk 
in GrootBrittannië heeft om totaal 27.000 euro 
gevraagd voor de verschillende plannen die ze 
hebben.

Het nieuwe Logo van de LCiBG.
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Zo komt uw hulp aan!
Vriendelijk verzoeken wij u uw gift over te 
 maken op IBAN: NL25 INGB 0002 6509 68; 
SWIFT/BIC: INGB NL 2A   
t. n. v. Luther Stichting te Woudrichem  
o. v. v Diasporagift 2015.

Vermeld u daarbij uiteraard ook of uw gift voor 
 Servië of voor GrootBrittannië bestemd is!

Met uw steun kan op beide plekken goed werk 
worden gedaan. Van harte aanbevolen.

Hartelijk dank! Hvala en Thank you!

Rev. Moses Shonga 
gaat normaal in het 
Swahili voor in de 
dienst. Hier is hij 
gastpredikant 
bij de Chinees 
Lutherse 
Gemeente in 
London.


