
Verslag bezoek Reformationssynode in Rheydt op 1 en 2 september 2017 

 

“Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück”  Jesaja 55 vers 11 

Gods Woord keert niet vruchteloos tot Hem terug 

 

De Evangelische Kirche in Rheinland (EKiR) - met de vier Kirchenkreisen Aachen, Jülich, 

Gladbach-Neuss en Krefeld-Vierssen – organiseerde op 1 en 2 september 2017 een 

Reformationssynode, waarbij alle partnerkerken waren uitgenodigd.  

De Classis Limburg van de Protestantse Kerk in Nederland participeert in de kerkelijke contacten 

in de Euregio Maas-Rhein samen met de Duitssprekende gemeenten in Eupen en Malmedy 

(België). Daarnaast zijn er ook directe gemeentecontacten over de grens heen.  

De Limburgse delegatie bestond uit: (v.l.n.r. op de foto) 

oud. H.H. de Haan – Verduyn,    preses classis en lid Euregionale werkgroep 

ds. W.J.H. Boon,      afgevaardigde Lutherse en Generale Synode,  

diaken G. Gootjes – Hoekstra,    contact Roermond met Waldniel / Elmt 

mw. ds. I. M. Pluim,     onze afgevaardigde naar de Generale Synode,  

vm.oud. M. de Boer – van den Heuvel,   contact Venlo met Straelen / Wachtendonk 
 

 
Rathaus Abtei 

 
Limburgse delegatie 

 
Hauptkirche 

 

Donderdagmiddag 31 augustus reisden we af naar Rheydt. ’s Avonds werden we ontvangen door 

de Bürgermeister van Mönchengladbach, waarvan Rheydt nu een stadsdeel is. Het Rathaus is 

gevestigd in een mooi oud kloostercomplex, de Abtei, wat destijds door Napoleon is afgepakt. De 

Bürgermeister was blij met het initiatief van de Reformationssynode en als actief participerend 

kerklid leefde ze voor 100% mee. In een deel van het kloostergebouw is nog een museum waarin 

ook stukken uit de tijd van de Reformatie. De museumdirecteur hield daar een voordracht over. 

 

Vrijdagmorgen was er voor de buitenlandse gasten eerst een rondleiding door de Hauptkirche in 

Rheydt en werd de toren beklommen om van het weidse uitzicht te genieten. Daarna kregen we 

nog een orgelconcert.  

Dit was een mooie gelegenheid om kennis te maken met de andere gasten, van over de hele 

wereld gekomen zoals uit Indonesië (Nias, Humbang en Humbang- Habinsaran), Tanzania, 

Namibië, Marokko, Niederlausitz, België en Nederland (Limburg). Na de lunch begon de synode 

officieel. Geloofsbrieven aanbieden en synode-informatie in ontvangst nemen. 

Er waren ca. 250 deelnemers aan de Synode maar de openingsviering was openbaar. Ook de 

Bürgermeister was aanwezig en de deken van Mönchengladbach. Het was een viering met Heilig 

Avondmaal. De preek werd verzorgd vanuit Nias. Gezongen werd steeds uit de bundel Colours of 



Grace, een bundel met bekende christelijke liederen die zijn vertaald in diverse talen. Deze bundel 

is uitgegeven door de GEKE, Gemeinschaft Evangelischer Kirche in Europa. 

Na de viering werd de Synode geïnstitueerd en werden de delegaties voorgesteld.  

De gezamenlijke maaltijd werd gebruikt in het iets verderop gelegen Ernst-Christoffel-Haus. Met 

elkaar aan lange tafels werd volop gepraat en gegeten. 

In de avondsessie werd eerst een brief als begroeting voorgelezen van de minister-president van 

NordRhein-Westfalen. Daarna een voordracht n.a.v. de tekst uit Jesaja 55 en gelegenheid 

daarover vragen te stellen. De avond werd gezellig afgesloten met wijn, Lutherbier of een sapje. 
 

 
liturgieën  

 

 

Zaterdagmorgen was er vanaf 8.00 uur gelegenheid om met elkaar te zingen. Om 9.00 uur de 

openbare morgenviering met de preek verzorgd door Marokko. Ook de bisschop van Aachen was 

in de viering aanwezig en sprak een groetwoord uit. Daarna werd door de bisschop en de preses 

van de EKiR de oecumenische brief ondertekend die bestemd is voor de parochies en 

gemeenten. Er was bewust gekozen om dit tijdens de Reformationssynode te doen, want we 

moeten ook nu blijven reformeren/vernieuwen. 

Daarna verdeelden we ons in kleine groepjes van mensen die elkaar niet kennen voor het “World 

café” waarin we met elkaar in gesprek moesten gaan over een aantal punten die op tafel lagen. 

Tussendoor werd er ook gewisseld van groepssamenstelling. Het bleek in deze gesprekken dat 

het ondertekenen van de oecumenische brief even meer aandacht kreeg en veel positieve 

gespreksstof opleverde. 
 

 
toespraak bisschop van Aachen 

 

 
ondertekenen oecumene brief 

 
 



Ook deze zaterdag was er om 11.30 uur het gebruikelijke Orgelmusik zur Marktzeit en er kwamen 

ook veel orgelliefhebbers meeluisteren. In de keuze van de muziek speelde 500 jaar Reformatie 

een rol. Soli Deo Gloria was het leidende thema. Er waren werken van Johann Gottfried Walther, 

Johann Seb. Bach, Sigfrid Karg-Elert en Franz Liszt. Dit concert werd met een kort middaggebed 

afgesloten. 

 

Wij konden toen vragen stellen aan de delegaties over hun ingebrachte tekst n.a.v. Jesaja 55. 

Vanuit Duitsland kregen wij toch wel wat vragen over het feit dat de kerk in Nederland steeds 

meer naar de zijlijn van het publieke domein wordt geschoven alsof religie achter de voordeur 

thuis hoort. 

 

Na de middagmaaltijd werd een groetwoord uitgesproken door de Bundesminister van 

Binnenlandse Zaken waaronder ook de kerken vallen. Hij bleef ook verder de hele middag terwijl 

wij ons bogen over de slotverklaring. Dat ging allemaal niet zo simpel, ook omdat er in diverse 

talen werd gecommuniceerd (Duits, Engels en Frans). En in de ene taal komt het dan net iets 

anders over als in de andere. Dat roept soms ook verwarring op. Wat bedoel je nu precies? 

Maar er is goed naar elkaar geluisterd, er zijn stevige vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

We zijn er met elkaar uitgekomen en de definitieve tekst wordt ons nog toegestuurd. 

Om 18.00 uur was de feestelijke Slotviering waarin een aantal delegaties prachtig hebben 

gezongen. Om half acht konden we voldaan weer naar Limburg terugreizen. 

Het was goed georganiseerd en het was heel inspirerend om mensen uit andere werelddelen te 

mogen ontmoeten. Om uit hun eigen mond te horen hoe het in hun thuisland is. En dat is niet altijd 

rooskleurig. Dan hebben wij het supergoed, zowel materieel, als qua geestelijke vrijheid. 
 

 
partners Roermond - Waldniel 
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