
Kerkenpad 2017
Op donderdag 5 oktober gaan we op pad met de jaarlijkse H4H-bustocht.  
Wij verzamelen vanaf 8.30 uur aan de achterkant van het Amstelstation.  
NB: aan de achterzijde van het station in verband met werkzaamheden aldaar!
Het vertrek is om 9.00 uur. U komt ’s avonds ook weer bij Amstelstation terug.

Dit jaar waarin we 500 jaar Luther/Reformatie herdenken brengen we 
een bezoek aan ‘Luthers Utrecht’. Daar bekijken we in het museum 
Catharijneconvent de tentoonstelling Luther en twee Lutherse plekken, 
namelijk de Lutherse kerk in de Hamburgerstraat, waar wij met koffie en gebak 
ontvangen zullen worden. Daarna een bezoek aan de kapel in bejaardenhuis 
“De Wartburg”. Meer informatie over het programma leest u op de binnenzijde 
van deze flyer. We sluiten de tocht af met een vesper in “De Wartburg”, 
voorgegaan door ds. K. Storch (predikant/geestelijk verzorger Wartburg) en ds. 
A.H. Wöhle (predikant Oude Lutherse Kerk Amsterdam). Natuurlijk laten wij u 
niet verhongeren en is een lunch ook bij de prijs inbegrepen. Wij willen u erop 
attent maken dat er veel gelopen wordt.

Opgeven via onderstaand formulier, opsturen naar R.G. van de Laar, 
Borssenburgplein 119 119 1078 WB Amsterdam. Of via mail: mwrgvdlaar@
xs4all.nl (graag alle informatie van aanmeldformulier in uw mail vermelden). De 
€45,- kunt u overmaken op NL64 INGB 004 818 701 t.n.v. R.G. van de Laar.

A A N M E L D F O R M U L I E R

dhr / mevrouw  ........................................................................................
adres  ........................................................................................
postcode en plaats  ........................................................................................
telefoon (liefst mobiel)  ........................................................................................
e-mailadres  ........................................................................................
behorende tot q Oude Lutherse q Krijtberg q Doopsgezind q English reformed

aantal personen  ........................................................................................
museumjaarkaart q JA  (En die dan ook aub meenemen!)   q NEE

dieetwensen     ........................................................................................
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TENTOONSTELLING ‘LUTHER’
MUSEUM    CATHARIJNECONVENT
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                Bezoek aan 
Luthers Utrecht

500 JAAR REFORMATIE 1517-2017



MUSEUM CATHARIJNECONVENT

LUTHERSE GEMEENTE DE WARTBURG

TENTOONSTELLING ‘LUTHER’

OP 31 OKTOBER 2017 IS HET PRECIES 500 JAAR 
GELEDEN DAT MAARTEN LUTHER ZIJN 95 STELLINGEN 

AAN DE KERKDEUR IN WITTENBERG BEVESTIGDE, 
WAARMEE HIJ DE GROOTSTE REVOLUTIE IN DE 

EUROPESE KERKGESCHIEDENIS ONTKETENDE. MUSEUM 
CATHARIJNECONVENT SLUIT BIJ DEZE MEMORABELE 
GEBEURTENIS AAN MET DÉ TENTOONSTELLING OVER 

DEZE VEELBESPROKEN ‘MAN VAN HET JAAR’. 

Deze tentoonstelling brengt Luther en zijn 
tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, 

beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze 
invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, 

zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, 
maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek 
en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op 
het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. 
De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn 

ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.

Luther neemt de bezoeker mee naar een roerige  
tijd aan het einde vande middeleeuwen, waar de 

kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen 
misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt  

zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en  
de kerk van Rome. Deze actie leidt tot een 

kerkscheuring, die ook onuitwisbare sporen na laat  
op maatschappelijk en politiek gebied. Een schisma  

dat Europa religieus en cultureel verdeelt.

MAARTEN LUTHER,
ICONISCH PORTRET, 
LUCAS CRANACH

Maarten Luther • Eisleben, 10 XI 1483 – aldaar, 18 II 
1546 Duits protestantse theoloog en reformator. Begon 
als augustijner monnik (1506) die het sacrament van 
de priesterwijding ontvangen had (1507), ontwikkelde 
hij zich na zijn benoeming in 1508 tot hoogleraar in de 
moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg tot 
dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie in het 
Duitse Rijk. De publicatie van zijn academische stellingen 
tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het 
symbolische begin van het protestantisme. In 1999 
overbrugden de Lutheranen en de RK Kerk een deel van 
hun oude conflicten in het historisch document van de 
“Gemeenschappelijke verklaring over de leer van de 
Rechtvaardiging”. In 2016 vierden paus Franciscus samen 
met de Lutheranen op Hervormingsdag een gedenkdienst 
in de Lutherse cathedraal van Lund (Sweden).

kent een rijke historie. De eerste steen bij 
de ingang, de zwaan op het torentje en de 

prachtige kapel, zij zijn allemaal deel van de 
indrukwekkende geschiedenis van De Wartburg.

Een geschiedenis die teruggaat tot 1841,  
toen dr. Johannes Decker Zimmerman,  

predikant van de Utrechtse Lutherse gemeente, 
met financiële steun van suikerfabrikant  

Johan Pieter van Dorselen op het Domplein van 
Utrecht het eerste ‘Wees- oude mannen- en 

vrouwenhuis’ opende.

Inmiddels doet het markante witte gebouw 
in Oog in Al dienst als zorghotel. Veel 

revalidanten en bezoekers tonen interesse in de 
geschiedenis. Daarom is er een museumroute 

door het zorghotel De Wartburg ontwikkeld.

Een gemeenschap
waar je in alle vrijheid thuis kunt zijn.
Wij houden ervan het aardse door God 
gegeven leven te vieren.

Hier is ruimte
om God te zoeken, te bidden, te luisteren,
een plek waar je ziel kan zingen.
We beleven de draagkracht van geloof.

Hier maken we tijd
om stil te staan  
bij wat er voor jou toe doet.
We laten ons raken door muziek,  
poëzie en beeldende kunst.

Hier laten wij ons aanspreken
door oude Bijbelwoorden –
zij klinken midden in ons leven als nieuw.

Hier doen we inspiratie op
om liefde en recht  
handen en voeten te geven
en aan vrede te werken.


