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Aanleiding / Opdracht 

Lutherse academische presentie in Nederland 

De Evangelisch-Lutherse Synode heeft als primaire taak, het zorg dragen voor 
het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie.  
Die lutherse traditie krijgt onder meer praktisch vorm in werk en leven van 
gemeenten die zich op de ene of andere wijze met de lutherse traditie verbonden 
weten.  
De lutherse traditie heeft naast deze geleefde verschijningsvormen in gemeenten 
ook een academische gestalte en geschiedenis in academische leer en 
academisch onderzoek. De vertalers en vertolkers van academische kennis over 
de lutherse traditie zijn in gemeenten werkzame predikanten die theologisch zijn 
opgeleid via de PThU of op andere wijze zijn ingestroomd. 

Daarvoor is nu en in de toekomst primair een leerstoel Lutherana bij de PThU 
nodig, die predikanten opleidt, onderzoek en publicaties verzorgt, de kerk en 
synode kritisch begeleidt en van theologisch advies voorziet, en de lutherse 
theologische en traditionele presentie in de gesprekken over samenlevingsvragen 
ondersteunt. 

Samenwerkingspartners 
• Evangelisch-Lutherse Synode 
• PThU, en in het bijzonder de daar gevestigde leerstoel “lutherse 

theologie” 
• VU Amsterdam, en in het bijzonder een daar te vestigende 

onderzoeksplaats/leerstoel voor luthers erfgoed binnen het “Amsterdams 
Centre for the History and Heritage of Protestantism”. 

• Luthermuseum Amsterdam. 
• Luthers Genootschap voor inwendige en uitwendige zending (CHHPA 

etc) 
• TU Kampen, en in het bijzonder de daar gevestigde leerstoel voor lutherse 

theologie en traditie. 
• Andere faculteiten en instellingen waarin lutherse theologen werken. 
• Andere faculteiten waarin onderzoek en onderwijs over lutherse traditie 

en leer wordt verzorgd. 
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Doel Stichting Steunfonds Lutherana  

De Stichting Steunfonds Lutherana heeft ten doel het verlenen van financiële 
steun voor onderwijs en onderzoek binnen de Lutherana. Verder het verrichten 
van handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Wijze van geldwerving door Stichting Steunfonds Lutherana 

De Synode van de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland, evenals personen 
door het bestuur van de Synode aangewezen, houden zich actief bezig om 
sponsoren te zoeken en giften (sponsgelden) binnen te halen.. 
De gelden die benodigd zijn voor de doelstelling van Stichting Steunfonds 
Lutherana worden via giften (sponsoring) bijeengebracht.  

Beheer van de ontvangen sponsorgelden 

De via sponsoren ontvangen giften worden op een op naam van Stichting 
Steunfonds Lutherana gestelde bankrekening(en) gestort. 

Besteding van het sponsorgelden van de instelling / winstoogmerk  

De gelden die via de sponsoren worden binnengehaald, worden rechtstreeks aan 
belanghebbende organisaties doorbetaald, dan wel op de bankrekening van de 
stichting overgemaakt en zodra benodigd aan belanghebbende organisatie(s) 
overgemaakt. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal alle, via de sponsors 
ontvangen gelden, ten behoeve van de doelstelling van de stichting aanwenden. 
Een reletief klein bedrag mag worden aangewend voor betaling van lopende 
(bestuurs) kosten (zie artikel 3 lid 5 van de statuten). 

H.M. Scheeffer      B. van Driel 
Voorzitter       Secretaris 


