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K o o i m a n - B o e n d e r m a k e r - L u t h e r  S t i c h t i n g  
 

 

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft tot doel het bevorderen van 

onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, 

alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het 

lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een 

bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. 

Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch. 
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Lutherse Armenzorg als thema op de ledenvergadering van de Vereniging 

Luthers Diakonessenhuis Fonds  

 

Op 27 september vindt in Utrecht de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van de Vereniging Luthers 

Diakonessenhuis Fonds plaats.  

 

Prof. dr. Sabine Hiebsch is uitgenodigd de thematische 

lezing te houden. Zij zal spreken over: 

‘Armenzorg in de 17e eeuw: de Nederlandse lutheranen in 

een Europese context’.   

Dit is een van de onderzoeksthema’s van prof. Hiebsch 

waarover zij ook op internationale conferenties in onder 

andere Denemarken, Canada en Amerika heeft gesproken.  

 

 

 

 

 

 

 

TUK studente schrijft bachelor scriptie over Luther 

 

In de periode april – juni 2021 heeft een TUK studente 

als afsluiting van de bachelor haar scriptie over Luther 

geschreven, met prof. dr. Sabine Hiebsch als eerste 

begeleider.  

De titel van haar scriptie luidde: 

‘Luther en de zielzorg: Facetten van tentatio in het 

pastoraat aan stervenden’ 

 

De studente onderzocht enkele van Luthers 

geschriften en liet tevens zien hoe Luthers visie ook in 

de huidige tijd nog steeds relevant is.  

Op 6 oktober zal prof. Hiebsch bij de uitreiking van de 

bachelor diploma’s de laudatio voor deze studente 

houden. 
 

  

Elsje Christiaens (Rembrandt, 1664) 
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Lutherana aan de TUK blijkt opnieuw aantrekkelijk voor PThU studenten 

 

De colleges van prof. dr. Sabine Hiebsch, over Luther en over het Nederlandse 

lutheranisme, worden regelmatig ook door studenten van andere universiteiten 

bezocht. Afgelopen jaar waren er studenten van de universiteiten in Leiden, Utrecht en 

Nijmegen die voor de Lutherana colleges naar Kampen kwamen.  

Dit studiejaar zijn er weer twee studenten van de PThU die zich willen verdiepen in 

Luther en het lutheranisme en daarvoor contact hebben opgenomen met prof. Hiebsch. 

Zij volgen twee van haar mastermodules:  

1. Sleutelteksten uit Luthers antropologie: Hoe staat de mens voor God en  

2. De geschiedenis van de Nederlandse lutheranen in de 16e en 17e eeuw. 

 

 

 

Prof. dr. Sabine Hiebsch als supervisor van post-doc onderzoeker 

 

In september 2020 was prof. dr. Sabine Hiebsch 

lid van de oppositie bij de promotie van Theo 

Basoski aan de Theologische Universiteit 

Kampen.  

Basoski promoveerde op het proefschrift: Voor de 

Heer en voor Oranje. Simon Oomius en zijn 

orangistische bazuinen (1672-1674), verschenen 

bij Uitgeverij Verloren in Hilversum.  

 

Sinds juli van dit jaar is dr. Theo Basoski als 

visiting fellow aan het Center for Dutch 

Reformation Studies (CDRS) van de TUK 

verbonden. Onder supervisie van prof. Hiebsch 

doet hij daar post-doc onderzoek naar de biddagen in Groningen in het rampjaar (1672). 

Hij onderzoekt de rol van de Staten-Generaal en van de lokale politieke machten bij de 

inrichting van de biddagen en welke religieuze groepen behalve de publieke 

gereformeerde kerk eraan meededen. Zijn focus ligt op de gereformeerde kerk en de 

lutherse gemeente.  
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Doceren bij de buren 

 

Op 4 september jl verscheen in het 

Reformatorisch Dagblad het artikel 

‘Doceren bij de buren’. Daarin wordt 

beschreven dat universiteiten met een 

kerkelijke opleiding steeds vaker 

hoogleraren en docenten uit een ander 

kerkelijk verband benoemen.  

Voor de TUK werden de rector, prof. dr. 

Roel Kuiper en prof. dr. Sabine Hiebsch 

geïnterviewd. Prof. Kuiper spreekt over 

de verruiming van het 

benoemingsbeleid van de TUK waar 

sinds 2014 wetenschappers uit andere 

kerken worden benoemd, zonder dat 

deze lid van de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt hoeven te worden. Prof. 

Hiebsch is wel de eerste hoogleraar die 

niet uit een andere gereformeerde kerk 

komt. Zij vertelt in het interview over 

haar ervaringen als luthers lid van de 

PKN aan de TUK. 

 

U kunt het artikel hier lezen.  
 

 

Prof. dr. Sabine Hiebsch benoemd als voorzitter van de Grimm Prize jury 

 

De Sixteenth Century Society & Conference (SCSC) is een van de meest 

gerenommeerde internationale organisaties voor onderzoek naar de vroegmoderne tijd. 

Theologie en kerkgeschiedenis horen bij de vertegenwoordigde disciplines. De SCSC 

geeft een tijdschrift uit, de Sixteenth Century Journal, en organiseert een jaarlijkse 

conferentie. Deze vindt plaats in een telkens andere stad in Amerika, en eens in de vijf 

jaar of in Europa of in Canada.  

©RD 

https://www.rd.nl/artikel/941573-doceren-bij-de-buren-grensverkeer-tussen-predikantenopleidingen
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Prof. Hiebsch neemt al ruim tien jaar aan deze conferenties deel, als spreker, 

organisator van panels en als voorzitter van sessies.  

 

De SCSC reikt jaarlijks acht prijzen uit voor uitstekend onderzoek in een discipline 

relevant voor de vroegmoderne tijd. Een daarvan is de Harold J. Grimm Prize. Deze is 

vernoemd naar prof. dr. Harold J. Grimm (1901-1983). Prof. Grimm was historicus en 

als hoogleraar verbonden aan de Indiana and Ohio State University en de Indiana 

University. Hij was een  pionier in American Reformation Studies, een van de oprichters 

van de Society for Reformation Research en redacteur van het internationaal 

vooraanstaande tijdschrift Archiv für Reformationsgeschichte.  

 

De Grimm Prize wordt jaarlijks door een jury toegekend voor het beste Engelstalige 

artikel dat in het voorgaande jaar is gepubliceerd op het gebied van het 

reformatieonderzoek. Prof. Hiebsch is sinds 2020 lid van de jury en is dit jaar door de 

president van de SCSC benoemd als voorzitter.  

De uitreiking van de prijs en de laudatio door de voorzitter van de jury vinden plaats 

tijdens de jaarlijkse SCSC conferentie, dit jaar van 28 tot 31 oktober in San Diego, 

Amerika.  

Column van prof. dr. Sabine Hiebsch  
 

Lutherana Wereldwijd 

 

Lutherse kerk in Amerika benoemt eerste transgender bisschop 

 

Op 11 september jl 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.  

Feestelijke dienst voor bisschop Rohrer  © elca.org 
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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.  

 

Deze column mag onverkort worden overgenomen, voorzien van bronvermelding 
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U kunt de leerstoel steunen door een bedrag over te maken op onze rekening, ten name 

van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting, of door een meerjarige bijdrage toe 

te zeggen. 

Voor meer informatie over de KBLS en de werkzaamheden van prof. dr. Sabine 

Hiebsch zie onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan via een email naar: 

secretariaat.kblstichting@gmail.com 
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