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Wat is de Luther Stichting? 

De Luther Stichting is de Nederlandse Afdeling van de Martin Luther Bund Erlangen, gespecialiseerd 
in de contacten met Lutherse minderheidskerken in Europa. De Stichting bevordert voornamelijk 
contacten met en hulp aan Lutheranen in de diaspora van Oost-Europa. 

Vergaderingen 2019-2020 

Het bestuur kwam tweemaal bijeen in 2019. De voorzitter had een extra overleg met een 
werkgroepje van de Lutherse Synode aangaande een voorstel voor een nieuwe vorm van Luther-dag  
in Utrecht rond  24 juni  2021. De vergadering was In Hotel Haarhuis in Arnhem op 25 oktober 2019.  

Op 26 november 2019 kwam het bestuur  bijeen samen met het Luthers  Genootschap voor In- en 
Uitwendige Zending. 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd. Zie boven. Zeker 2x per jaar is er overleg tussen het 
bestuur van de Stichting en het Genootschap voor  In- en Uitwendige Zending  ( waaruit de Luther 
Stichting is voortgekomen)  om  de buitenlandse contacten op elkaar af te stemmen en zuiniger met  
menskracht en tijd om te gaan. 

Projecten 

Er is nog steeds een aantal Lutherse Gemeenten ( ook met andere Protestantse Gemeenten samen), 
die contacten heeft met gemeenten in Oost-Europa. Er zijn veel persoonlijke verbindingen. Er 
worden bezoeken gebracht over en weer. De Luther Stichting probeert nog steeds die contacten te 
registreren en te stimuleren. Dat gaat door het teruglopen van actieve gemeenteleden en de steeds 
kleiner wordende groep Lutherse Gemeenten steeds moeilijker.  De Commissie Gemeentecontacten 
van de PKN heeft al een paar jaar haar bijeenkomsten en werkzaamheden gestopt, vanwege het 
stoppen van de  (financiële)ondersteuning vanuit het Landelijk Diensten Centrum van de PKN. Ook 



daar worden contacten met gemeenten die een partnerschap met Oost-Europese Gemeenten 
hebben steeds minder. De vrijwilligers worden steeds ouder en de contacten stoppen dan.  

Mw. Coby Aartsen-Kraaypoel heeft haar lidmaatschap van de Luther Stichting en het secretariaat van 
het Genootschap om gezondheidsredenen opgezegd. Zij heeft voor de Stichting veel werk verzet, 
waarvoor wij haar alsnog danken. 

Bundesgabe/ Gift van de Martin Luther Bund 

De Bundesgabe is in 2019 voor Kirgizië  voor de bijenteelt met nieuwe bijenvolken en de verdiensten 
voor de kerk daaruit, die werden aangewend voor het Jeugdwerk van de Lutherse Kerk aldaar was 
een succes. Mede vanwege het inspirerende idee. 

De folders zijn daartoe verspreid. Ze zijn door Drs. Femke Akerboom-Beekman in het Nederlands 
vertaald. Er zijn artikelen  in het landelijke blad ELKkwartaal verschenen. 

De Bundesgabe 2020 was voor Litauen. De Lutherse bisschop Mindaugas Sabutis heeft opgeroepen 
om cursussen en jeugdwerk te stimuleren in samenwerking met andere sociale instellingen in 
Litauen. In Kretinga is men begonnen een Gebouw voor het Jeugdwerk op te knappen. Er kwam een 
ruime respons vanuit Nederland. De folder werd dit jaar door de secretaris verzorgd . Ds. Akerboom 
heeft  een artikel geschreven voor ELKkwartaal, dat ook kon worden overgenomen in de Kerkbladen . 
Daar is goed gebruik van gemaakt. 

Publiciteit 

Het kwartaalblad “Lutherische Dienst” wordt nog steeds verspreid in de Gemeenten in het Duits. De 
voorzitter streeft ernaar de bestemming van de Bundesgabe uit te leggen en te publiceren in ELK. 

Vergaderingen 

Zoals reeds vermeld worden de vergaderingen van de Luther Stichting gecombineerd met de 
bijeenkomsten van het Luthers  Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, waaruit de Luther 
Stichting is voortgekomen. ( zie boven) 

Situatie in Erlangen 

In 2019 en 2020 wordt het werk van de General Sekretär van de Martin Luther Bund in Erlangen. 
Pfarrer Michaël Hübner voortgezet in nauwe samenwerking met het Duitse Nationaal Committee van 
de VELKD.  Veel gaat digitaal, ook als het om studiemateriaal gaat. Bij bijbels en Gezangboeken is het 
een ander verhaal. Gemeenten met veel ouderen zijn een uitzondering. 

Het gebouw aan de Fahrstrasse in Erlangen is verkocht en staat onder “Denkmalschutz” . De Martin 
Luther Bund heeft daar nog wel haar Bureau. De staf is behoorlijk afgeslankt. 

De voorzitter bezocht de Bundesversammlung  5-7 september 2019 in Magdeburg. De Stichting heeft 
spreekrecht en geen stemrecht meer, daar wij alle ingezamelde gelden willen bestemmen voor de 
partners, die dat nodig hebben via de Bundesgabe. Er wordt  door de Luther Stichting geen 
contributie van € 1000,- betaald aan de MLB in Erlangen, zoals bij het nieuwe reglement ( Satzung) 
werd bepaald. Het bestuur van de Luther Stichting achtte dit bedrag te hoog voor onze kleine 
organisatie. 



Op deze vergadering werd het Martin Luther Verein van Schlesswich-Holstein als lid geroyeerd, 
ondanks de poging van de voorzitter van de Luther Stichting dit te voorkomen. Nederland heeft van 
deze “Verein” altijd veel support gehad en zij hebben veel gedaan voor de Lutheranen in de diaspora. 

Theologische Tagungen 

De Theologische Tagungen  in Seevetal  zijn gestopt. Mede door de situatie in het noorden van 
Duitsland en de bezuinigingen bij de MLB. 

Deze Tagungen werden steeds georganiseerd door de z.g. Nordkirchen 

Ds. Akerboom bezocht van 10-13 februari 2019 de Theologische Tagung in Hofgeismar. 

De Tagung in Hofgeismar op 16 maart 2020 gepland ging niet door en werd doorgeschoven naar eind 
september, tenslotte naar 7-9 oktober en uiteindelijk geheel afgezegd vanwege de Corona-
pandemie. 

Overleg 

Op 6 maart 2020  was er nog een overleg aangaande de Internationale contacten met de Synodale 
Commissie van de Lutherse Synode op het landelijk Diensten centrum in Utrecht. 

Op 10 maart 2020 de gezamenlijke vergadering van de Luther Stichting en het Luthers Genootschap 
voor In- en Uitwendige Zending bij de Lutherse Kerk te Utrecht. 

Daarna kwam de eerste lock-down vanwege Corona. We hebben zoveel mogelijk contact gehouden 
via telefoon en mail. 

Sprachkurs 

De Sprachkurs wordt nu gehouden in Lutherstadt Wittenberg en dat is gunstig. Maar de 
communicatie daarover is niet via het Bestuur van de Luther Stichting gelopen. Aan de General 
Sekretär van de MLB in Erlangen is gemeld, dat dit niet gebruikelijk is en dat wij graag deze situatie 
willen herstellen, zodat de aankondiging voor de Sprachkurs niet alleen naar het Convent van 
Lutherse predikanten gaat, maar loopt via het bestuur van de Luther Stichting. 

Tot slot 

We hopen dat de komende jaren weer meer contacten mogelijk zijn, wanneer het Coronavirus in 
Europa beter beheersbaar is door de vaccinaties. 

Hierbij 

Drs. Perla K. A. Akerboom-Roelofs     Nijmegen, maart 2021 

 


