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Achtergrond 

Groei 

Het  is bijna 500 jaar geleden dat Luther zijn stellin-
gen aan de slotkapel in Wittenberg sloeg. Het begin 
van de Reformatie van de kerk in Europa. Onlangs 
hebben we op een mannenbijeenkomst van gedach-
ten gewisseld over de Reformatie in Bazel. Daarbij 
stond de uit Bazel afkomstige reformator Johannes 
Oecolampadius in het middelpunt. Het is moeilijk iets 
over hem te weten te komen. 
Oecolampadius was een stille werker op de ach-
tergrond, die desondanks met grote tegenstand 
geconfronteerd werd.  Hij was een medewerker van 
Erasmus en goed bekend met de eerste generatie 
reformatoren. Hij heeft met hen ook aan belangrijke 
vergaderingen deelgenomen, maar kreeg nooit echt 
bekendheid.
In Bazel is hij nu alleen nog maar bekend doordat een 
kerkgebouw naar hem genoemd is.

Desondanks heeft hij de theologie van reformatoren als Bucer, Bullinger en Calvijn sterk 
beïnvloed. De nadruk op het belang van de kerkelijke tucht bij Bucer en Calvijn gaat bij 
voorbeeld terug op Oecolampadius. Ook de aanzet tot de verbondstheologie zien we als 
eerste bij hem. En niet in de laatste plaats, de Tweede Helvetische Belijdenis, die voor de 
Reformatie niet alleen in Zwitserland van betekenis was, is gebaseerd op de eerste Baze-
ler Belijdenis van  Oecolampadius.

Het nadenken over de geschiedenis van deze man werkt zeer bemoedigend. We hebben 
opnieuw gezien: het komt er niet op aan hoe groot onze naam is, hoe groot het aantal 
mensen is dat we in een korte tijd kunnen bereiken. Wanneer we - net als Oecolampa-
dius - op onze plaats onze dienst trouw uitvoeren (zo nodig onder grote tegenstand), zal 
dat zijn uitwerking niet missen. Welke dat zal zijn, kunnen we nu misschien nog niet zien 
en misschien krijgen we niet veel weerklank. Maar we kunnen toch bepalend bezig zijn in 
Gods Koninkrijk; in stilte, misschien op de achtergrond, maar met Gods zegen.

Ds. Kurt Vetterli, Bazel

Ds. Thomas Reiner, Winterthur

Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik blij en dankbaar dat onze Heer ons groei heeft 
geschonken. Nieuwe mensen hebben zich aangesloten bij de gemeente en zijn goede 
vrienden geworden. Bovendien krijgen we steeds vaker bezoek van mensen die over ons 
op internet gelezen hebben. Ik ben blij met de vele fijne ontmoetingen die we in de afge-
lopen maanden hadden. De gemeente is niet alleen gegroeid in aantal. Ik ben dankbaar 



voor de broeder, die aan de roeping als oudste gehoor heeft gegeven. Zijn advies en bij-
stand zijn waardevol voor mij en zeker ook een zegen voor de gemeente. Tweemaal in de 

maand eten we als gemeente gezamenlijk na de kerkdienst en 
elke zondag blijven we bij elkaar, genieten we van iets lekkers 
en drinken we wat. Het doet me goed om te zien hoe broeders 
en zusters tijdens deze gezamenlijke uurtjes elkaar tot hulp 
zijn.

Er zijn zondagen waarop er tijdens de kerkdienst in Winterthur 
nauwelijks een zitplaats vrij is. Om nieuwe bezoekers te kunnen verwelkomen hebben 
we meer ruimte nodig. We bidden tot God dat hij ons wil leiden in onze zoektocht naar 
een nieuwe ruimte. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar van de gemeente in Winterthur 
worden zal en ik dank u, beste lezers, voor alle steun.

Ongedacht Br. Günter Dreer, Neuhofen

Een man uit Neuhofen, die lector is in de evangelische Kirche Augsburger Bekenntnis  in Neu-
kematen, heeft van onze gemeente gehoord. En, hoewel hij diepe wortels in de evangelische 
Kirche heeft, bezoekt hij toch af en toe ook onze diensten. Sinds kort ondersteunt hij ons ook  
financieel. Hij is ons goedgezind en zo kwam het dat we naar aanleiding van het komende 
jubileumjaar ‘500 jaar Reformatie’ een uitnodiging kregen voor een serie lezingen over de 
inhoud van Luthers leer. 
De eerste lezing was in een vergaderzaal van een bank in Neuhofen. We waren als gemeente 
bij de lezing aanwezig. Niets vermoedend en tot mijn verbazing 
kreeg ik, als leider van de gemeente, een plaats bij de eregasten 
op de eerste rij naast de burgemeester, een afgevaardigde van de 
provinciale raad en een afgevaardigde van de Rooms Katholieke 
kerk. Bij de begroeting door ds. Andreas Meißner van de kerkelijke 
gemeente in Neukematen werden de eregasten bij name genoemd. 
Zo kreeg ook onze kleine gemeente applaus van de aanwezigen. Zo veel eer was voor ons een 
ongewone situatie. Bij deze eerste bijeenkomst ging het over de geschiedenis van de Refor-
matie in Oberösterreich en in het bijzonder ook in Neuhofen en omgeving. Dominee Meißner 
wist de gebeurtenissen en jaartallen op een interessante manier over te brengen. Ze gingen 
gepaard met humoristische anekdotes. In aansluiting op zijn verhaal ontstonden goede ge-
sprekken.

De tweede lezing viel op onze woensdagse gebedsavond. We begonnen daarom iets eerder 
zodat we daarna gezamenlijk naar de lezing konden. Die werd deze keer gehouden in de kerk 
van Neukematen. Daar, op die ongedachte plaats,  ligt nu ook onze gemeentebrief op de 
leestafel. Het thema van die avond was ‘rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus’. We 
werden opnieuw als gemeente van de ERKWB hartelijk begroet. De volgende lezingen gaan 
over de thema’s ‘leven uit genade door het geloof’ en ‘de vrije wil ‘.
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Mooi!

Nieuws

Op 6 november hadden we de, al eerder in het bul-
letin aangekondigde, ‘Fingerfood & Soulfood’ evange-
lisatie-avond. Het was in vier opzichten mooi:
1. De voorbereiding en de samenwerking waren mooi. 
2. Het Fingerfood, was mooi (en lekker).
3. Van de 62 deelnemers kwamen er - hoe mooi-  

30 niet uit een kerk.
4. Van die 30 heeft zich een vrouw aangemeld voor de 

belijdeniscursus en een man voor de Bijbelcursus.  
Niet mooi was het feit dat ik 10 minuten langer heb gesproken dan gepland.

2016 was een mooi jaar: we hebben weliswaar 6 leden moeten laten gaan (niet mooi) omdat 
ze gingen verhuizen of naar een andere kerk overgingen of het geloof vaarwel zegden. Maar 
we konden - hoe mooi- 6 nieuwe leden verwelkomen: vier daarvan uit Rankweil (waarvan 3 
bekeringen) en zowel uit Bludenz als uit Innsbruck (beide preekplaatsen) één persoon. We had-
den wel meer nieuwe leden verwacht, maar twee personen hebben hun aanmelding verschoven 
naar 2017. De Heer heeft ons in dit jaar ook vier nieuwe bezoekers  geschonken.

De laatste maanden hebben we een prekenserie gehouden naar aanleiding van onze visie 
“3 News”: New Life (nieuw leven), New Community (nieuwe gemeenschap) en New City (nieuwe 
stad); zie ook http://new.newcitywien.at/en/sermons/.

Voor de kerk begint het allemaal met het nieuwe leven door het evangelie van Jezus Christus. We 
willen dat nieuwe leven delen elke dag, in iedere preek, in elke huisgroep; het zichtbaar laten zijn 
in elke contact in en buiten de kerk. God heeft grotere plannen dan alleen ons persoonlijk heil. Hij 
zet ons in relatie met Hemzelf en maakt ons zo tot Zijn lichaam, de kerk, een nieuwe gemeenschap. 
En de leden van die gemeenschap roept Hij op om hun leven neer te leggen voor anderen, om de 
vrede te zoeken voor de (nieuwe) stad.

Ds. Reinhard Mayer, Rankweil

Ds. Brad Hunter, Wenen
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Voorstellen Petra Kraaijeveld-Stehouwer

Half september zijn we met dubbele diensten begonnen. Beide diensten raakten ook weer snel 
gevuld. We hebben nu gemiddeld 140 leden en regelmatige bezoekers verdeeld over twee diensten.  
Onlangs hebben we onze introductiecursus gehouden en de catechese-klas voor jongeren afgerond. 

We mogen 20 nieuwe leden verwelkomen, waarvan er 5 gedoopt zullen worden. We hebben nu 
zo’n 10 verschillende (huis)groepen. Die nieuwe gemeenschap hebben we in november met onge-
veer 100 mensen gevierd in het merengebied van Oostenrijk. We hebben samen gegeten, gebeden, 
gestudeerd, gesproken en gespeeld.

Ons ‘Outreach Team’ blijft de vrede voor de stad zoeken. Eén manier om dat te doen is door elke 
maandagavond samen te komen in een lokaal café en daar een ‘Engels Café te houden om Oosten-
rijkers en expats te bereiken. Op een zaterdag hebben we een benefietconcert georganiseerd voor 
‘Herzwerk’, een christelijke hulporganisatie voor mensen in de prostitutie. Samen willen we daar de 
komende tijd nog meer acties voor voeren.

In de zomer van 2011 waren wij met ons gezin in Vorarlberg op vakantie 
en zochten op internet naar een Nederlandstalige kerkdienst in de buurt. 
Zo kwamen wij op een zondag in de gemeente van Rankweil terecht. We 
waren heel verwonderd en blij verrast om te midden van een rooms katho-
liek land een behoudende evangelische gemeente te vinden. Na de dienst 
zagen we een paar Oostenrijk Bulletins op tafel liggen, namen er geïnteres-
seerd eentje mee, werden donateur en kwamen zo in aanraking met het 
mooie werk van de SSRO. Sinds die tijd keren we regelmatig in de zomer of 
herfst terug naar het Bregenzerwald en heeft de gemeente van Rankweil 
een plekje in ons hart gekregen. 
Nu mag ik met veel plezier binnen het bestuur een steentje bijdragen. Mijn 
taak is het om de communicatie handen en voeten te geven,  met als doel 
de bekendheid van de SSRO, samen met u, in Nederland te vergroten. Wilt u blijven bidden, uw fami-
lie en vrienden vertellen waarom u donateur bent en wat u zo belangrijk vind?


