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De kerk zoekt een Huis voor haar kinderen, jongeren en hun families. 

 

Diasporagift van de Martin-Luther-Bund 2021 

De Kerk zoekt een Huis voor haar kinderen en jongeren 

Voor welke Kerk? In Rusland. 

De “Evangelisch-Lutherische Kirche Ural, Siberien und Ferner Osten”  (ELKUSFO) is de grootste 
Lutherse Kerk van de wereld, tenminste wat betreft landoppervlak. 

Zij strekt zich uit van de Oeral tot aan Wladiwostok aan de Japanse zee. De eerste gemeenten waren 
er al in het begin van de 18e eeuw. 

Tegenwoordig telt de Lutherse kerk in de Oeral, Siberië en het Verre Oosten (ELKUSFO) ongeveer 
5000 leden in 118 gemeenten. Er zijn drie ( uitgestrekte) proosdijen (Soort dekenaten) met 15 
Dominees , 97 predikanten (m/v) en één Diacones. De Bisschop is Alexander Schleiermann; het 
kerkelijk bureau bevindt zich in het gebouw bij de Christuskirche in Omsk. 

De gemeenten werden bijna allemaal door Duitsers gesticht. De verandering van de voertaal Duits 
naar het Russisch is nog in volle gang. De Gemeenten op het platteland worden bedreigd in hun 
bestaan door het wegtrekken van Duitsers en emigratie naar steden en elders. Tegelijkertijd worden 
ook steeds weer nieuwe gemeenten en kleine gemeente-groepen ontdekt, die tot dan toe 
onafhankelijk bestonden, maar nu om hulp en aansluiting vragen bij de gemeenschap van de 
Lutherse kerk in Rusland. 

In regionale centra en steden ontwikkelen zich Gemeenten, die een veelkleurig leven laten zien. 

Samen met de Evangelisch-Lutherse Kerk van Europees Rusland (ELKER) vormt de ELKUSFO de ELKR, 
de Evangelisch-Lutherse Kerk van Rusland. Beide kerken behoren ook tot het verband van de ELKRAS, 
met de Lutherse kerken van Kazachstan, Kirgizië ( van de bijenteelt), in Georgië en de zuidelijke 
Kaukasus, in Moldavië en de Oekraïne , met Gemeenten in Wit-Rusland(Belarus) en in Usbekistan. 

NB!  We hebben het hier over kleine gemeenten, die enorme afstanden van elkaar zijn en soms 
een armelijk en zeer geïsoleerd bestaan leiden.  (P.A.-R.) 

Wat doet de ELKUSFO en wat wil ze?      

De ELKUSFO biedt veel activiteiten aan voor kinderen, teenagers en jongeren, voor vrouwen en 
mannen, medewerkers in de kerk, voor gemeenteleden, voor mensen met bijzondere behoeften en 
extra zorg en voor hun familieleden. De Kerk verzorgt vakanties , uitstapjes en excursies, en 
geestelijke bezinningsdagen op verschillende plaatsen. Maar vaak zijn deze conferentieoorden en 
bezinningscentra te duur of te klein, of weinig geschikt voor de groepen van de Kerk. 



Nu wil de Kerk een plek creëren waar alle groepen onder goede omstandigheden samen kunnen 
komen voor kerkelijk werk en bezinningsprogramma’s. Het gaat daarbij vooral om kleine groepen, 
voor wie een passend Huis wordt gezocht: 

• Voor kinderen, teenagers en jongeren met beperkingen en hun ouders 
• Voor kinderen, teenagers en jongeren uit arme  en één-ouder-gezinnen. 
• Voor kinderen, teenagers en jongeren uit de Gemeenten van de Evangelisch-Lutherische 

Kirche Ural, Siberien und Ferner Osten 
• Voor vrouwen en mannen van de kerk voor cursussen 
• Voor kerkelijke medewerkers, vrouwen en mannen, in het ambt en vrijwilligers. 

Als het Huis niet door de kerk zelf wordt gebruikt kan het worden gehuurd: Dat kan een 
inkomstenbron zijn voor de kerk. Zoals men dat ook doet in Saratov aan de Wolga. 

Het financiële plaatje 

Om deze doelen te bereiken wil de ELKUSFO een Huis als kerkcentrum en gastenverblijf kopen. 
Daarvoor vraagt ze de hulp van de Martin-Luther-Bund. Voor de plannen worden drie regio’s in 
Rusland voorgesteld: 

1.De Altai, 2. Het zuiden van de regio Kemerowo (Alatau) of 3.Aan de kust van de Zwarte zee. 

Geschikte grotere objecten zijn in de genoemde regio’s te koop vanaf ca. € 120.000 

Het Huis zal ook ter beschikking staan aan de zusterkerk van de ELKUSFO in Rusland, de ELK in 
Europees Rusland. 

Het financieringsplan gaat om € 140.000. Daaraan zou de MLB € 40.000 willen bijdragen via de 
Diasporagift 2021. De ELKUSFO zal zelf € 50.000 bijdragen. 

 

DIASPORAGIFT 2021 

DE KERK ZOEKT EEN HUIS VOOR HAAR KINDEREN EN JONGEREN 

EEN PROJECT UIT RUSLAND 

Wij vragen u vriendelijk uw bijdrage via de Luther Stichting over te maken onder vermelding van: 

 “Diasporagift 2021 Rusland” 

 op rekening:  NL 25 INGB 0002 6509 68 t.n.v. Luther Stichting, Woudrichem 

 

 

 

 



 

 

Tenslotte:  

Met uw ondersteuning kan onze partnerkerk in Rusland met hun kleine gemeenten in een uitgestrekt 
gebied hun project verwezenlijken voor de jongste generatie! 

Van harte aanbevolen! 

Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente van de Oeral, Siberië en het Verre Oosten (ELKUSFO) 
alvast heel hartelijk dank! 

 

Ds. Perla  K. A .Akerboom-Roelofs, voorzitter Luther Stichting 

Vertaling ( P. K. A. A.-R.) 


