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Luthers deel in Samen Verder nr 8 
 
Gemeentebijeenkomst ELG Alkmaar 28 augustus 2022  
 
 
Op 28 augustus jongstleden werden de gemeenteleden van de Evangelisch 
Lutherse Gemeente Alkmaar uitgenodigd voor een gemeentebijeenkomst in de 
Lutherse Kerk Alkmaar om 11.30 uur. De bijeenkomst vond plaats na de dienst 
van 10.00 uur in de kerk. 
 
De bijeenkomst werd al aangekondigd tijdens de muziekdienst van 7 augustus 
maar om in vakantietijd ieder gemeentelid te kunnen bereiken heeft de 
kerkenraad er voor gekozen om ook per brief de gemeenteleden te informeren 
over deze bijeenkomst. 
 
De gemeentebijeenkomst werd gehouden vanwege het volgende: 
 

- De kerkenraad van ELG Alkmaar ziet niet de mogelijkheid om als 
Evangelisch Lutherse Gemeente zelfstandig verder te gaan, daarom heeft 
de kerkenraad het voorgenomen besluit genomen om samen te gaan 
met de ELG Amsterdam. 
 

- De kerkenraad nodigt de gemeenteleden uit voor een 
gemeentebijeenkomst om hen hierover te kennen en te horen. 
 

  
- Dit betekent dat de gemeenteleden op 28 augustus zullen worden 

geïnformeerd en zij krijgen de gelegenheid om hun mening kenbaar te 
maken over het voorgenomen besluit om samen te gaan.  

 

De gemeentebijeenkomst werd bijgewoond door een redelijk aantal 
gemeenteleden. KR-lid Arau Vermeer opende de bijeenkomst met een korte 
inleiding. Daarna gaf gemeenteadviseur Jenneke Span een presentatie aan de 
hand van een aantal verhelderende dia’s. Zij maakte duidelijk dat de ELG 
Alkmaar niet alleen verder kan. Naar de toekomst toe heeft de ELG Alkmaar 
geen levensvatbaarheid. Daarom is de mogelijkheid om samen te gaan met ELG 
Amsterdam naar de toekomst toe een verstandige keuze om te overleven. Dit 
samengaan (kerkfusie) houdt ook in dat na de fusie de Kerkenraad Alkmaar 
opgenomen wordt in de Kerkenraad Amsterdam. En dat financiën (ook beheer 
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gebouwen) en beleid door Amsterdam worden overgenomen. Wel moet de 
Lutherse gemeente Alkmaar er zelf voor zorgen de situatie in Alkmaar leefbaar 
te houden, zoals regelen (muziek)diensten, contact en ophalen 
gemeenteleden, verwarming, schoonmaak, etc. 

Dus samengevat: ELG Alkmaar wordt opgenomen in ELG Amsterdam. Het 
budget voor Alkmaar wordt vastgesteld door Amsterdam echter onder 
voortdurend overleg tussen Alkmaar en Amsterdam. Daartoe zullen een of 
twee leden van Alkmaar opgenomen worden in de nieuwe ELG Amsterdam. 
Eens in de vier jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.  

Daarna kwamen er een aantal vragen: 

1. Hoe nu verder met kerkblad Samen Verder?    In de toekomst wordt dan 
ELG-gedeelte opgenomen in kerkblad Amsterdam. Dit moet 
kostenneutraal zijn. Overleg volgt nog. 

2. Een gemeentelid vertelt dat zij zich thuis voelt in onze kerk. Het gaat over 
ons en de wereld en dat spreekt aan. Zij wil zich graag inzetten. 

3. Inge Poser krijgt vaak telefoontjes van mensen die willen praten. Ook wel 
van mensen in moeilijkheden. Onze kerk staat in verbinding met de 
wereld. 

4. Hannah Wiebenga heeft er vertrouwen in dat het goed komt. 
Amsterdam heeft weliswaar een andere mentaliteit maar het 
vertrekpunt is hetzelfde evangelie. 

5. Hoe staat het met andere activiteiten in de kerk?   We moeten oppassen; 
wel concerten maar niet activiteiten zoals in de Grote Kerk. 

6. Zou de kerk net zoals in Amsterdam een promotieplaats kunnen zijn van 
Universiteit of Hogeschool?   Dat zou best kunnen. Bijvoorbeeld lezingen 
of presentaties. 

Verdere vragen kunnen gesteld worden via de Brievenbus  
(brievenbus@luthersekerkalkmaar.nl) 

George Vleeming 
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Harpconcert door Anita Ramphal op 2 oktober 14.00 uur 

 
Op 2 oktober aanstaande om 14.00 uur verzorgt professioneel harpiste Anita 
Ramphal een harpconcert in onze Lutherse Kerk in Alkmaar. Zij neemt het 
publiek mee in een reis door de tijd en vertelt over de ontwikkeling van de 
Harp. Zij speelt stukken die bij de verschillende tijdsperiodes horen. Anita raakt 
het publiek diep met haar vertellingen en fascinerende harpspel. 
 
Anita Ramphal doceert Harp en betreedt binnenlandse en buitenlandse podia. 
Zij heeft Harp gestudeerd aan de Muziekpedagogische Academie in Alkmaar bij 
de Harpiste Titia Tieman en aan Het conservatorium in Maastricht bij de 
Harpiste Teresia Rieu. Anita is zowel docerend als  uitvoerend musicus. 
Momenteel is zij verbonden als Harpdocente aan  ' Cool kunst en Cultuur' in 
Heerhugowaard en het huis van de kunsten 'Triade' in Den Helder. 
 
De harp spreekt al duizenden jaren tot de verbeelding en is een van de oudste 
instrumenten ter wereld. In een middagvullend programma neemt Anita het 
publiek mee in de geschiedenis van de harp en laat het publiek genieten van de 
prachtige klanken van dit oeroude instrument. 
 
De voorstelling kost Euro 15,- per persoon. Reserveringen kunnen gedaan 
worden door het bedrag van de toegangskaarten over te maken naar G. 
Vleeming, rekeningnummer NL68 ABNA 0548 9857 74, onder vermelding van 
de naam van de besteller. Vlak voor de voorstelling laat ik u dan op uw naam 
de kerk binnengaan. Ook kunnen toegangskaarten gekocht worden vlak voor 
het concert bij de ingang van de kerk. 
 
George Vleeming 
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Lutherse kerk in Amerika benoemt eerste transgender bisschop  
 
(Dit artikel van Professor Sabine Hiebsch is overgenomen  uit Nieuwbrief nr. 11, September 
2021, van de Kooiman-Boendermaler-Luther Stichting).  
 
Op 11 september2021 heeft de Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), het grootste 
lutherse kerkgenootschap in Amerika met circa 3.3 miljoen leden, dr. Megan Rohrer als 
bisschop bevestigd. De dienst vond plaats in San Francisco. Megan Rohrer is daarmee de 
eerste openlijk als transgender levende bisschop in de ELCA. Rohrer geeft leiding aan de 
Sierra Pacific Synode, een van de 65 synodes van de ELCA, waar bijna 200 lutherse 
gemeentes in Northern California en Northern Nevada bij zijn aangesloten.  
De nieuwe bisschop studeerde aan Augustana University in Sioux Fall, South Dakota en 
vervolgens aan het Pacific Lutheran Theological Seminary en aan de Pacific School of Religion 
in Berkely, California. Megan Rohrers weg naar het predikantschap was geen gemakkelijke. 
Tijdens de studie aan Augustana University kwam Rohrer uit als homoseksueel en werd 
president van de Gay-Straight Alliance. Toen Rohrer, die inmiddels openlijk als transgender 
leefde, in 2006 afstudeerde, was het voor mensen die zich als LHBTI+ definieerden nog niet 
mogelijk om in de ELCA predikant/e te worden. Rohrer werd wel bevestigd binnen de 
zogenaamde Extraordinary Lutheran Ministeries. Toen de ELCA haar beleid hierover had 
veranderd, werd Rohrer als predikante bevestigd en diende verschillende gemeenten, vanaf 
2014 Grace Evangelical Lutheran Church in San Francisco. Daarnaast werkte Rohrer als 
geestelijk verzorger voor het San Francisco Police Department en zette zich in voor de 
daklozen aldaar. Megan Rohrer werd ter gelegenheid van de bevestiging als bisschop door 
allerlei kranten en televisieomroepen geïnterviewd. Zij vertelde daarbij zich dikwijls 
afgevraagd te hebben of de lutherse kerk wel ruimte voor haar zou hebben, maar zich 
ondanks alle tegenwerking altijd van binnenuit luthers gevoeld te hebben. Ook in de 
Protestantse Kerk in Nederland maakt het denken over transgenders een ontwikkeling door. 
In november 2019 was de PKN het enige kerkgenootschap ter wereld met liturgische teksten 
voor het laten zegenen van de geslachts- en naamsverandering van transgenders in de 
eredienst. De teksten, gebeden en liederen zijn een toevoeging aan het Dienstboek van de 
Protestantse Kerk. Naast het ruimte bieden voor transgenders biedt de liturgie in de 
gebeden ook ruimte en aandacht voor de mensen die moeite hebben met de transitie van 
een dierbare en probeert zo beiden steun en liefde te geven in het Woord van God. 
 
Sabine Hiebsch 
 
 

Rooster voor slotpagina Samen Verder   
 
Lutherse Kerk 
9 okt.     16.00    org. Pieter van Dijk  (Vespers/Muziekdienst) 
23 okt.   10.00    ds. H. Hummelen 
 

 


