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Goede wensen
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wensen we elkaar veel goeds toe. En zeker in
coronatijd kunnen we dit gebruiken. Een goede gezondheid, en aandacht voor elkaar,
vertrouwen in een wereld waarin we elkaar straks wel weer live kunnen ontmoeten.
Gelukkig kan er veel zoals hierboven genoemd: soms op een andere, nieuwe manier,
maar we weten elkaar te vinden.
Predikanten en kerkenraad wensen u een goed 2021!
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De kerkenraad vergaderde
In december geen kerkenraadsvergadering. Wel
veel intensief DB overleg over de coronamaatregelen en wat dat betekent voor onze gemeente.
Uiteindelijk heeft het DB gekozen om toch de
Kerstvieringen en die van de eerste drie
zondagen in januari op te nemen en uit te zenden
via ons Youtubekanaal. Hierover bent u via de
kerkmail geïnformeerd.
In januari beraden we ons over de diensten na
19 januari en over de gezamenlijke diensten met
de Lukaskerk.
Na mailoverleg met de kerkenraad wordt de
begroting 2021 van de Diaconie vastgesteld.
U heeft via de kerkmail de verkorte versie
ontvangen.
De kerkenraad heeft tweejaarlijks overleg met de
vrijwilligers van de diverse werkgroepen en
commissies die voor onze gemeente actief zijn en
met het bestuur van de cantorij. De planning van
deze gesprekken wordt aangepast in verband
met de coronamaatregelen.
Voor het opnemen en uitzenden van diensten
gelden privacyrichtlijnen en een informatieplicht
die daarmee samenhangt. We voldoen aan de
regels: een zin daarover is opgenomen in de
orde van dienst, in de kerkmail en op het bord bij
de ingang van de kerk.
Traditiegetrouw nemen we de eerste zondag van
het nieuwe jaar afscheid van kerkenraadsleden
en worden nieuwe leden ingezegend. Met als
afsluiting de nieuwjaarsreceptie en het aftuigen
van de kerstboom. Het nieuwe jaar begint nu
anders: tot 19 januari zijn er geen diensten en
activiteiten en wordt het afscheid nemen van
Margriet van Middelkoop als ouderling en de
inzegening van Helena Axler als kerkrentmeester
verplaatst naar een ander moment. U wordt
daarover nader geïnformeerd. Elders in deze
Luther Heraut stelt Helena zich aan u voor.
Loes Klijn, secretaris

Pastoralia
Beste mensen,
2020 ligt achter ons. Een raar jaar. We herdachten 75 jaar vrijheid te midden van de pandemie.
De wereld ging op slot. Het werd op een andere
manier duidelijk hoe relatief en kostbaar onze
vrijheid is. We bleken als kerk flexibel: we
maakten online diensten en men bleef alert in de
zorg voor elkaar. Telefoontjes, mensen die elkaar
kaartjes sturen ter bemoediging, 120 adventsboxen met huisliturgie werden verspreid, de
tasjes voor de mensen die 80 jaar of ouder zijn
werden ook dit jaar weer door vrijwilligers bij de
mensen thuis gebracht. Dank daarvoor! En ook
naar de kinderen werd er om gekeken. Mascha,
dank voor alle kinderkerkonline filmpjes dit jaar!
En zo bleven we gaande: de ruimte zoekend naar
wat gaat. Er is een real life ouderenviering
geweest. En bij de strengere maatregelen,
moesten de kerstdiensten weer online gehouden
worden. Gelukkig kon de wintermarkt, voor
dak- en thuislozen wel doorgaan, in samenwerking met het straatpastoraat. 63 mensen
kwamen in de kerk en haalden een jas en een
paar schoenen op. Mensen waren er blij mee.
Koster Henk en Gerard hielpen de hele dag mee.
Hartelijk dank daarvoor!
En nu?
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Een
vaccin of toch weer niet? Zal corona de onzekerheid verlengen? Komt er einde aan verdriet?

DE LUTHER HERAUT
voor maart 2021 verschijnt op
zaterdag 6 maart 2021. Uiterste
inleverdatum van kopij:
vrijdag 26 februari 2021. Inleveren kopij:
digitaal via lutherheraut@gmail.com of via
het adres van de kerk (onder vermelding van
kopij LH). Bij digitale verzending ontvangt u
altijd een ontvangstbevestiging. Zo niet, neemt
u dan contact op met Mascha de Haan
(06-14853009).

En toch, geen vijand moet bestreden,
Geen verleden is ons lot.
We zijn de toekomst en het heden
We zijn de sleutel in het slot.
Moge het licht van de Eeuwige onze weg in het
nieuwe jaar verlichten!
Ik wens u heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Ds. Hanneke Allewijn
Verhuizing, verblijf in ziekenhuis
of overlijden? Geef het door!
Onze kerkelijke gemeente krijgt helaas niet
vanzelfsprekend door wanneer gemeenteleden
verhuizen, in het ziekenhuis terecht komen
of komen te overlijden. Wilt u ons zelf deze
berichten doorgeven? Dit kan via de mail
(info@luthersdenhaag.nl) of via ds. Hanneke
Allewijn en ds. Jannet van der Spek (met name
bij ziekenhuisverblijf of overlijden).
2

Uit de Diaconie
De decembervergadering van de
Diaconie was weer een zoomvergadering en ook wij missen het
onderlinge, vanzelfsprekende
contact. In de vergadering ging
de aandacht vooral naar de
kerstacties voor de 80-plussers en de
mensen en gezinnen uit onze kerk die rond de
kerstdagen ondersteuning krijgen.
Er was zorg voor de vrijwilligers, die de pakjes
rond moeten brengen. Voorzichtigheid is
geboden, maar contact is zo broodnodig. Elk jaar
kunnen we zo toch zien hoe het met de mensen
gaat. Waar liggen de behoeften en noden. Door
de omstandigheid van zo min mogelijk contact,
zouden mensen ongewild uit beeld kunnen raken.
We kunnen nu zeggen, dat de vrijwilligers het
goed gedaan hebben met hun bezoekjes of via
telefonische contacten de nodige informatie
hebben gegeven.
En zo zijn we het nieuwe jaar ingegaan en wenst
de Diaconie u een gezegend 2021 toe, ondanks
dat er niets meer normaal is.

De diensten in januari zijn op YouTube te zien. Zo
blijven we toch verbonden met elkaar.
Op 3 januari zou in de dienst afscheid worden
genomen van Margriet van Middelkoop. Dit kan
nu niet plaatsvinden. Zij is vier jaar ouderling
geweest, maar heeft wegens haar drukke en
intensieve baan het besluit moeten nemen om
geen nieuw termijn aan te gaan. Een lastige
keuze vindt ze dit, maar soms kan het niet
anders. Natuurlijk respecteren wij deze keuze,
maar zullen Margriet, met haar enthousiasme,
heldere inzichten en bijdragen erg gaan missen.
Wij zijn haar dankbaar voor de afgelopen vier
jaar en wensen haar veel sterkte in haar werk.
Vanaf 5 januari is het weer mogelijk om in de hal
van de kerk een kaarsje te branden tussen 12.00
en 14.00 uur.
Op 17 februari (Aswoensdag) begint de Veertigdagentijd en hopen we dat we dan weer samen
mogen komen om met elkaar naar Pasen toe te
leven. Tot die tijd wensen we u allen toe om
moed te houden, lief te hebben en vol te houden.
Diny Groeneveld

Houd moed, heb lief!

Lieve mensen,
Mijn naam is Helena Axler, samen met mijn
echtgenoot Ton Tielen zitten we graag achterin
de kerk, voor de kijkers rechts van de Hertogenbank. We zijn al ruim 10 jaar met de Haagse l
lutherse gemeente verbonden, nog steeds heel
blij dat we deze gemeente hebben gevonden! Ton
van huis uit katholiek en ik hervormd, we voelen
ons bij de Lutheranen verrijkt en geborgen.
In het dagelijks leven is Ton sinds een jaar
gepensioneerd, maar volop actief met historisch
onderzoek. Ik heb twee jaar geleden een radicale
carrière switch gemaakt van de afdeling financiën
van het Nederlandse Rode Kruis naar de wereld
van ‘global mobility’. Tegenwoordig assisteer ik
expats die in Nederland komen werken om hier
‘aan te komen’, een huis vinden, bank, verzekeringen, school voor de kids en alles wat erbij
komt kijken. Heel ander werk dus en de
bedoeling is dat de werkdruk ook voor me
afneemt.
Tot nu toe heb ik een functie in de gemeente
afgehouden, maar nu de kerkrentmeesters mij
hebben gevraagd of ik het college wil komen
versterken, wilde ik graag onderzoeken of ik zo
een bijdrage kan leveren aan onze gemeente. Ik
heb een paar vergaderingen meegedaan en heb
gevonden dat de leuke taken van mijn werk bij
het Rode Kruis veel overeenkomst hebben met
het werk van de kerkrentmeesters. IK kan mijn
ervaring hier dus goed gebruiken! Ik kijk er naar
uit mijn steentje bij te kunnen dragen en hoop
jullie allemaal ook weer in de kerk terug te zien,
zodra we de diensten weer samen mogen en
kunnen vieren.

Irene van der Kam
Van de ouderlingen
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen decembermaand. Waren we begin december nog vol hoop
op verbetering en meer mogelijkheden, half
december veranderde alles, en volgde opnieuw
een harde lockdown tot in ieder geval 19 januari.
Op 2 december vergaderden de LuLu ouderlingen
in de Lukaskerk en bespraken de gezamenlijke
activiteiten voor 2021, zoals de Tischreden,
Bibliodrama, bloemendienst in maart en de
oogstdienst in november.
Op 16 december, na de aankondiging van de
lockdown, vergaderden wij weer digitaal en dit
werd voor ons allen een emotionele vergadering.
Over de vraag of we de kerk weer zouden
moeten sluiten hebben we lang gesproken.
Ons hart zei nee, maar ons verstand zei ja,
gezien het snel oplopende aantal besmettingen.
En zo gebeurde het, na het besluit van het DB,
diezelfde avond nog.
Nu zitten we er weer middenin en gaan kerkdiensten en activiteiten voorlopig niet door. Maar
gelukkig gebeurde er ook heel veel moois in onze
kerk.
Sander maakte een prachtige compositie,
Christmas Flash’ genaamd, en Sara vertelde in
een Godly Play het adventsverhaal in de levende
adventskalender. Frank maakte weer een leuk
filmpje van kerststalletjes en kerstgroeten,
ingezonden door gemeenteleden. Er waren
kerstgroeten voor- en door Kusu Kusu Sereh. Het
Straatpastoraat deelde in de kerk jassen en
schoenen uit aan de dak– en thuislozen.
Dit alles is te zien op ons YouTube kanaal ‘Teken
van Leven’.
Gelukkig konden velen de mooie Kerstavonddienst en de dienst op Kerstmorgen, met
prachtige zang van het Cantorijkwartet, digitaal
meebeleven. Dit alles dankzij de grote inzet van
allen die hieraan hebben meegewerkt.
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Contactadressen
Kosterij:
Lutherse Burgwal 7
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb,
070-3636610,
kosterij@luthersekerk-denhaag.nl
De kerkenraad
Voorzitter: vacant, plaatsvervangend voorzitter
Mascha de Haan, tel. 06-14853009
Secretaris: Loes Klijn, tel. 070-3107999
info@luthersdenhaag.nl
Ouderlingen: Diny Groeneveld, Mascha de Haan
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly ValstarVos, Ewald Grund, Hans Koopman
Diaconie: Irene van der Kam, Gerard van der
Laan, Ineke Peereboom Voller-Lelieveld
Predikanten en diaconaal medewerker
Ds. Hanneke Allewijn, tel. 06-44960369
h.allewijn@protestantsekerk.nl, werkdagen:
maandag en woensdag. Telefonisch spreekuur op
maandag, dinsdag en woensdag van 08.30-09.30
uur.
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl.
Diaconaal medewerker: Rien Sprong,
070-8877220, contact@riensprong.nl;
bezoekwerk aan senioren en advies bij
voorzieningen en instanties.
Organist en cantor
Sander van den Houten, organist: 06-25333652,
sandervdhouten@hotmail.com
Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:
06-40306231, myschendelaar@tele2.nl

Swaenesteyn en Swaenehove
Saffier, de organisatie welke de verzorgings
huizen van voormalige lutherse signatuur
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830) en
WoonZorgPark Swaenesteyn (Nieuwendamlaan 1,
2547 JG Den Haag, 070-4487000).
Seniorenbijeenkomst
Els Pellen, tel. 079-3423963 en
Joke Momberg, tel. 079-3516094
Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse Kerk
Nigel Lamb, scmlk070@gmail.com

Orgelcommissie
Contactpersoon: Nico van Stokrom

Kerkkoor Maarten Luther
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com
Elke dinsdagavond van 20.00–22.00 uur.
Stichting Wees– en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220
Jour der Senioren
Els Gaemers, tel. 070-3200972
Werkgroep publiciteit
Coördinator: Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com),
webbeheerder: Anders van der Meij
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima
Coördinatie auto– en taxivervoer
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de
zondagse eredienst kunt komen, neem dan
contact op met Thea Jager (tel. 06-44300971)
voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijkheid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen betaling uwerzijds van de kosten van het openbaar
vervoer. Schroom niet om hiervan gebruik te
maken.
Diaconale hulp
Algemene informatie: Ineke Peereboom VollerLelieveld, 070-3695444
Rekeningnummers
 Evangelisch-Lutherse Gemeente
's-Gravenhage
NL57RABO0373720823
 Evangelisch-Lutherse Gemeente
's-Gravenhage inz. Verhuur
NL82RABO0373720858
 Diaconie ELG ’s-Gravenhage
NL91INGB0000037958
 Orgelfonds ELG ’s-Gravenhage
NL29INGB0000614866
 Evangelisch-Lutherse Jeugdraad
NL35RABO0373720831
 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage
NL17INGB0000124553
 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther
NL70INGB0001917129
 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse
Kerk
NL73INGB0006817612

Beste abonnee,
De abonnementsprijs voor het per post ontvangen van de Luther Heraut is voor 2021 gelijk
gebleven. Wanneer u dit abonnement op de Luther Heraut per post wilt behouden, wilt u dan voor
1 februari € 25,- overmaken op rekeningnummer NL91INGB0000037958 ten name van Diaconie ELG
Den Haag, onder vermelding van abonnement Luther Heraut 2021?
Mocht u toch afzien van een abonnement per post, dan kunt u dat aangeven via het mailadres van de
kerk: info@luthersdenhaag.nl, of schriftelijk, gericht aan de Diaconie, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB
Den Haag, of telefonisch doorgeven aan de koster via 070-3636610.
Met vriendelijke groet, Irene van de Kam, voorzitter Diaconie
Het digitaal ontvangen van de Lutter Heraut is kosteloos (aanmelden via lutherheraut@gmail.com)
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Rondom de zondag

Zondag 10 januari – Aandachtcentrum
In de huidige omstandigheden wordt een groot
beroep gedaan op de vrijwilligers van het
Aandachtcentrum. De vragen waarmee mensen
in deze Coronatijd worstelen zijn groot. Professionals moeten de vrijwilligers ondersteunen, om de
problematiek van de bezoekers aan te kunnen.
Uw ondersteuning is zeer nodig.

Opbrengsten van de
collecten vanaf 29 november
tot en met 25 december 2020
Diaconie Nederland
KIA- Kids in actie
Stek de kinderwinkel
KIA-kinderen in de knel
Kinderkerk
Kerstcollecte
Kerk
Onderhoud gebouwen

€ 103,50
€ 76,00
€ 134,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 202,80
€ 68,50

Zondag 17 januari – Straatpastoraat
Het Straatpastoraat leeft bij ons als binnenstadkerk. Onze dominee, Hanneke Allewijn, is in
deeltijd in dienst bij het Straatpastoraat. Er is
een groep in onze samenleving, die in moeilijke
omstandigheid leeft en goede opvang is van
groot belang. Acties, zoals het schoenenspreekuur en het uitreiken van winterjassen hebben in
onze kerk plaats gevonden. Ons grote
kerkgebouw komt zeer goed van pas. We bevelen
van harte uw ondersteuning aan.

De diensten op 20, 24 en 25 december zijn alleen
digitaal te volgen geweest, er is niet gecollecteerd. Wel zijn er via de giro mooie bedragen
ontvangen. Voor de Diaconie:
collecten algemeen
€ 1225,00
voedselbank
€ 25,00
orgelfonds
€ 100,00
Stek- de kinderwinkel
€ 80,00
KIA-Kinderen in de knel
€ 535,00
Aan alle collectedoelen zijn de bijdragen
- aangevuld met een bijdrage van de Diaconie overgemaakt.
Voor kerk en onderhoud gebouwen is € 1750,00
ontvangen en er is een aantal mooie giften
binnen gekomen, hier zijn we intens dankbaar
voor.

Zondag 24 januari - Micro Hydro Project –
Papoea Nieuw Guinea
Via de familie Sapioper zijn we sterk verbonden
met dit project. Vanuit het onafhankelijke Papoea
Nieuw-Guinea worden door de kerk initiatieven
genomen om de leefsituatie van de mensen te
verbeteren. Er is grote behoefte aan schoon
drinkwater en elektriciteit. Ook wordt de scholing
van jongeren aan een technische school opgenomen, om zo zelf de projecten uit te voeren.
Zondag 31 januari – Wereld Lepradag
De Leprastichting werkt aan een wereld zonder
lepra en uitsluiting als gevolg van een handicap.
Door de Leprastichting te ondersteunen, helpen
we hun droom te ondersteunen.

U kunt een collecte alsnog ondersteunen door
een bijdrage over te maken aan:

Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage
IBAN: NL57RABO0373720823 onder vermelding van het doel: kerk en onderhoud
gebouwen.

Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag
IBAN: NL91INGB0000037958, onder vermelding van het doel: Diaconie Nederland,
KIA- Kids in actie, Stek de kinderwinkel,
KIA-kinderen in de knel, Kinderkerk en de
Kerstcollecte van de Diaconie.

Zondag 7 februari – KIA –
Werelddiaconaat – Bangladesh
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege
overstromingen. De overstromingen spoelen de
oogst van de toch al zeer arme bevolking weg.
Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. KIA helpt de bewoners ook na een ramp,
om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een
overstroming. Dit kan bijvoorbeeld door het
kiezen van gewassen die beter bestand zijn
tegen storm en overstroming.

Alle gevers hartelijk dank.

Zondag 14 februari – Voedselbank
De Voedselbank heeft elke donderdagmorgen
Open Huis in de Lukaskerk. Door de samenwerking met de Lukaskerk zijn er ook vrijwilligers
van onze kerk betrokken bij de Voedselbank. De
Voedselbank is bitterhard nodig. Veel gezinnen
hebben elke week deze ondersteuning hard nodig
om rond te kunnen komen. Door de Coronacrisis
is het aantal arme gezinnen alleen maar toegenomen. Daarom heeft de Voedselbank u ook heel
erg
nodig.

Collecten Diaconie
Zondag 3 januari – Orgelfonds
Het Orgelfonds wordt onder andere gebruikt voor
onderhoud en restauratie van ons Bätzorgel. Elke
zondag wordt het orgel bespeeld. Vooral nu de
gemeentezang maar door vier mensen uitgevoerd
mag worden, genieten we nog meer van het
orgelspel in de diensten. Van de renovatie van de
vloerverwarming heeft het orgel te lijden gehad.
Daarom is goed onderhoud van dit prachtige
instrument is van groot belang.

Zondag 21 februari – Collecte Noodhulp
Deze collecte bestemt de Diaconie voor een acute
noodsituatie, die zich aandient. U wordt daar in
de dienst over geïnformeerd.
Zondag 28 februari – dienst Lukaskerk
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Door de week heen

wij ons door God laten raken heeft dat altijd iets
van een breuk met het bestaande, ook met dat
wat ons dierbaar is, zelfs met onze gangbare
christelijke praktijken.

Nieuwjaar
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

En toch heeft dit lied voor mij iets ongemakkelijks. We leven in een samenleving waar
wegtrekken uit het bestaande en de zaken ten
goede veranderen hoog wordt aangeschreven,
bijna de norm is geworden. Vrijwel iedereen heeft
op zijn of haar werk wel eens een reorganisatie
meegemaakt, en meestal meer dan een. Als het
beter of goedkoper kan dan moet dat toch!
Stilstand of achteruitgang wordt negatief
gewaardeerd. Het bouwen van een nieuwe kerk
heeft meer aanzien dan een bestaande kerk
schoonmaken, behoeden en bewaren.
De globalisering heeft veel zekerheden van de
naoorlogse welvaart voor grote groepen in
Europa zoals een vast pensioen en levenslang
kans op een baan tot onzekerheden gemaakt.
Hoe we daar mee omgaan is een maatschappelijk, politiek en religieus vraagstuk van de eerste
orde. Wat is onopgeefbaar, wat kun je loslaten.
Of dat nu oud of nieuw is, lijkt me daarbij niet zo
relevant.

De tekst van dit lied van Rene van Loenen, 816
uit het Liedboek, houdt mij al enige tijd bezig. Ik
kan dit lied niet anders dan met gemengde
gevoelens zingen. Het past natuurlijk heel goed
bij bijbelse verhalen als dat van Abram, de man
die huis en haard en goden achterliet om een
vreemdeling te worden en te wonen in tenten.
Het lied past ook bij dat slavenvolk dat wegtrok
uit Egypte om te leven als bevrijde mensen met
de God die hen had bevrijd. Ze wisten niet waar
ze aan begonnen. Ze wisten niet dat het veertig
jaar zou duren en dat ze zelf het beloofde land
niet zouden bereiken, maar dat het voor hun
kinderen zou zijn. Vaak hebben ze nog
terugverlangd naar de zekerheden en het
smakelijke eten en drinken van Egypte. Het lied
past bij de profeten die oproepen tot nieuw en
anders handelen van de koning en de machtigen,
een oproep tot omkeer naar barmhartigheid en
recht. De tekst past ook bij het idee dat geloof
niet alleen een traditie uit het verleden is, maar
juist een kracht die op ons toekomt, het geloof
dat God deze wereld zal vernieuwen. Het
Koninkrijk van God leeft niet achter ons, maar
onder ons en komt ons tegemoet.

Het lied is niet zo bedoeld, maar wat me stoort,
is als er een soort beeld ontstaat dat de
menselijke aard gericht zou zijn op behoud en
dat de bevrijdende God daar tegenin gaat. Alsof
verandering per definitie goed is en de menselijke
aard alleen voor zover ze daar in mee kan gaan.
Als het gaat om omkeer of uittocht of
vernieuwing in de bijbel dan zijn dat geen
neutrale begrippen. Omkeer en uittocht zijn
gericht op gerechtigheid en barmhartigheid.
Omkeer is omkeren naar de Eeuwige toe.
Dit gezegd zijnde is het natuurlijk een prachtig
lied, met name couplet 1 en 4. Die stille stem
verstaan, die soms dwars tegen het maatschappelijk geschreeuw ingaat en soms in de tegenstroom juist ook verrassend de wind mee heeft.
Het geloof dat in alle onzekerheden van een
geglobaliseerde samenleving God zelf ons
onderkomen kan zijn. Dat staat nog mooier in het
lied ernaast, lied 815 (Zangen voor zoeken en
zien 607, zelfde tekst, andere melodie), ook van
Rene van Loenen, over de ontdekking van Jacob
dat de God uit de tent van zijn ouders ook bij
hem is, als hij op reis is:

Het gangbare beeld van religie is dat religie kost
wat kost het oude wil vast houden. De kerk zou
altijd moeite hebben gehad om nieuwe natuurwetenschappelijke denkbeelden toe te laten uit
angst om macht te verliezen. De huidige militante
Islam zou terug willen naar de vroege middeleeuwen. Maar ik ben opgegroeid met een theologie
en kerk die veranderingen juist toejuichte en
omhelsde. De burgerrechtenbeweging in de
Verenigde Staten werd als een teken van het
Koninkrijk van God gezien. I have a dream! De
vrouwen en homo-emancipatie werd omarmd,
niet helemaal precies op de zelfde manier als in
de samenleving, maar toch. Het loslaten van
traditionele godsbeelden die mensen klein en op
de verkeerde wijze dienstbaar hielden, werd
begroet als bevrijding. Ik denk dat het diep in
sommige Protestantse genen zit om heilige
huisjes om te willen gooien. Deze theologie hoor
ik achter dit lied. Onze God is de Bevrijder. Als
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Het eerste licht raakt Jacob aan:
Ik ben.
Er is een lange weg te gaan.
Maar waar geen reisgenoot meer is,
behoudt één naam betekenis:
Ik ben.

telefoon. En wie weet valt er ook nog wel eens
een kaart van Fri en Vool in de brievenbus...
We laten een moeilijk jaar achter ons en wensen
u alle goeds in goede gezondheid voor 2021.
Met een hartelijke groet,
namens de vrijwilligers,
Els Pellen

De Naam die afdaalt in de nacht:
Ik ben,
die in een droom op Jacob wacht.
Ik ben het Woord dat naar u taalt,
u voorgaat en u achterhaalt,
Ik ben.
Hij is op deze plaats geweest:
Ik ben.
De schepping ademt nog zijn geest.
Zelfs in een steen weerklinkt zijn Naam,
de kracht die mensen op doet staan:
Ik ben.
O onuitsprekelijk geheim,
Ik ben.
Wil ons ook tegenwoordig zijn.
Hoe ontzagwekkend is de plaats
waar Gij op ons te wachten staat.
Ik ben.
We zijn onderweg.
Vrede en alle goeds voor dit nieuwe jaar.
Ds. Jannet van der Spek
Gespreksavond over schuldbelijdenis PKN
Op maandag 18 januari organiseren wij een
gespreksavond over deze verklaring (zie Luther
Heraut december 2020). Vanwege de lockdown
moet dat helaas per zoom. We zullen de
verklaring lezen en nadenken over schuld en
verantwoordelijkheid. Wat is schuld bekennen
over iets wat 75 jaar geleden is gebeurd? Wat
betekent het om over de PKN te spreken als
instituut? Wat zijn de consequenties als we
'theologische schuld' erkennen? Wat weten we
eigenlijk over de rol van de kerken in de Tweede
Wereldoorlog? Vragen genoeg.

In de stad en verder…
Doneer je beweging
Choreografe is op zoek naar de ‘beweging
van Den Haag’
‘Geloof in ontmoeting’ staat er op de nieuwe
houten bank buiten de lutherse kerk. Die
uitspraak past goed bij de insteek van de zeer
ongewone tentoonstelling die choreografe Katja
Heitmann tijdens het Cadancefestival maakt.
Motus Mori Den Haag is een (stads)archief van
beweging. En om die beweging te verzamelen
houdt Katja met haar dansers
‘bewegingsinterviews’ in de lutherse kerk.
Het ‘bewegingsinterview’ is een ontmoeting
tussen jou en een danser. De danser stelt
persoonlijke vragen en doet eenvoudige oefeningen, maar eigenlijk observeert de danser heel
goed hóe je beweegt en misschien zelfs wat je in
beweging houdt…
Choreografe Katja Heitmann: “Wat ik me afvraag
is of wij, in onze steeds efficiëntere en op data
gerichte maatschappij, heel gewone, onbewuste
bewegingen gaan verliezen. Want we schrijven
van alles op, we bewaren van alles in de digitale
‘cloud’, maar de menselijke beweging past daar
niet in. Ik wil die ‘beweging’ graag bewaren. Daar
zit natuurlijk iets paradoxaals in: beweging
verdwijnt op het moment dat die stopt. Daarom
is bij ons de danser het archief. Een danser is
getraind om beweging te herinneren. Het mooiste
is dat die danser beweging ‘in gang’ kan houden
zodat wij er weer naar kunnen kijken.”

Schuld en verantwoordelijkheid 18 januari,
20.00 uur per zoom. Graag opgeven voor
15 januari. Wie zich opgeeft, krijgt een link en
een aantal stukken vooraf opgestuurd.
Ds. Jannet van der Spek
Seniorenkring in januari en februari
Het afzeggen van de kerstviering was een grote
teleurstelling. Maar we hebben geprobeerd om
nog een klein lichtpuntje naar onze deelnemers
te brengen door het langsbrengen van een tasje
met een lichtje, iets lekkers en een kerstboekje
met goede wensen, gedichten en een mooie
overdenking.
Ook de bijeenkomsten in het begin van het
nieuwe jaar gaan niet door. Zodra wij weer met
de bijeenkomsten voor senioren starten, hoort u
dat van ons via de kerkmail, via het maandblad
of voor de vaste deelnemers via een telefonisch
bericht. We blijven ook in de komende tijd
regelmatig contact met elkaar houden via de
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De bewegingen worden verzameld in zogenaamde ‘bewegingsinterviews’. Danser Wies Berkhout:
“het is een interview, maar dan gaat het vooral
over jouw houdingen en bewegingen. Het is
ontzettend leuk om te doen, want je komt achter
allerlei spannende en soms verbazende details. In
zo’n interview zie je vaak al veel van jezelf
terug.” Katja Heitmann vult aan: “Als deelnemer
aan het bewegings-interview krijg je daarna
eigenlijk een persoonlijk bewegings-portret. Dat
wordt in het archief opgenomen en door de
dansers dagelijks uitgevoerd.”
Vanaf 18 januari beginnen de dansers van Motus
Mori met bewegings-interviews in de lutherse
kerk. Vanaf vrijdag 29 januari t/m 6 februari kun
je de tentoonstelling bezoeken tijdens Cadance
Festival in The Grey Space in the Middle.
Wil je jouw beweging ‘doneren’ aan deze unieke
tentoonstelling? Stuur een mailtje naar motusmori@katjaheitmann.com. Katja neemt zo snel
mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Wacht niet te lang, want er is maar een beperkt
aantal plaatsen! Meer informatie:
bit.ly/doneerbewegingdenhaag

salaris. We zijn boer om in het levensonderhoud
van de familie te voorzien. Het werk van boer
laat zich het beste combineren met het werk van
predikant want de meeste gemeenteleden wonen
in landelijk gebied. Bovendien heeft mijn kerk
een aantal jaar geleden een programma ontwikkeld, gericht op het verbeteren van de landbouw.
Door boeren op te leiden en te ondersteunen
hoopt ze dat de oogst vergroot wordt en de strijd
tegen voedseltekorten gewonnen wordt. Dit
programma wordt overigens voornamelijk
ondersteund door Kerk in Actie uit Nederland.
Ik kom zelf uit een boerenfamilie en het beroep is
van generatie op generatie doorgegeven. Mijn
bedrijf is niet groot, mijn land is ongeveer 2 à 3
hectare zoals bij de meeste bedrijven in
Kameroen. We verbouwen koren, pinda’s, bonen
en katoen. De gewassen worden meestal voor
ons eten gebruikt en de rest wordt verkocht om
de school van de kinderen te betalen en kleding
enzovoort te kopen. Iedere boerenfamilie hier
heeft ook een klein aantal geiten, schapen en
kippen. Het kleinvee wordt gebruikt om de
ziektekosten te betalen als een familielid ziek is.
Vertrouwen in de landbouw
Momenteel moedigt de staat jonge mensen aan
de landbouw in te gaan. Dat doe ik zelf ook bij
mijn studenten omdat ze op deze manier economisch onafhankelijk kunnen zijn. Kameroen
bestaat voor 60 % uit akkerbouw en het land
wordt vandaag de dag gezien als de broodmand
van Centraal-Afrika. Kameroen voorziet naburige
landen van producten als uien, tomaten, vlees en
rijst. 60 % tot 70 % van de mensen in Kameroen
leven van het land. Veel van het werk wordt nog
met de hand gedaan. Zo wordt de oogst met een
ploeg van het land gehaald. De meeste landbouwers kunnen zich geen machine permitteren en
gemechaniseerde landbouw is slechts beperkt
aanwezig.
Ik denk dat in de toekomst meer gebruik
gemaakt zal worden van machines en dat de
boeren minder afhankelijk zullen zijn van bijvoorbeeld pesticiden. We merken wel dat de klimaatverandering schadelijke effecten heeft op de
landbouw in Afrika. Er is droogte, er zijn
overstromingen of dan weer insecten.
Toch behoud ik mijn vertrouwen in de landbouw,
omdat er een relatie is tussen geloof en het werk
van de boer. In Afrika zeggen we: het land liegt
niet. Ik geloof dat er een wonder schuilt in de
landbouw. Het is ongeveer zoals apostel Paulus
zegt: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet
belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is
belangrijk want hij doet groeien.’ (1 Korintiërs
3:6–7)

Diaconie bedankt!
Deze zomer interviewde ik voor het blad Woord &
Dienst pastor Samuel Dawai. Hij woont en werkt
in Kameroen. Ik heb hem leren kennen tijden een
10 daags seminar over Lutherse identiteit en
Oecumene in Straatsburg (2019). Daarvoor
werden tien lutherse predikanten van over de
hele wereld uitgenodigd om verhalen te delen, te
inspireren en gezamenlijk na te denken over de
Lutherse identiteit en oecumene. Als redactielid
van het blad Woord & Dienst was ik gevraagd om
mee te denken over het thema nummer ‘boeren’.
En toen dacht ik meteen aan Samuel Dawai. Het
had een diepe indruk op mij gemaakt dat hij
vertelde dat je in Kameroen voor het werk van
predikant geen vergoeding krijgt. Met het werk in
de landbouw verdient hij geld, waarvan hij en zijn
gezin leven. De eindredacteur wilde € 50,- naar
hem overmaken als dank voor het interview.
Maar wist u dat het € 63,- kost om geld over te
maken naar Kameroen? Lang verhaal kort: de
lutherse Diaconie bedacht zich geen moment. Het
bedrag werd verdubbeld en daar bovenop werden
de overmaakkosten betaald.
Samuel Dawai heeft de Diaconie hartelijk
bedankt. Hij gaat het geld besteden aan het
schoolgeld van zijn kinderen. In het onderstaande
interview leest u, hoe het voor hem is om
predikant en boer te zijn in Kameroen.
Ds. Hanneke Allewijn
Pastor in de ‘broodmand’ van Afrika
Samuel Dawai uit Kameroen werkt zowel op zijn
boerderij als in de kerk. Hij raadt dat ook zijn
studenten aan, omdat de landbouw hen economisch onafhankelijk maakt.
Ik ben pastor van de Lutherse Kerk in het
noorden van Kameroen. Al meer dan tien jaar
geef ik leiding aan het theologisch seminarie hier.
Naast het werk in de kerk ben ik ook boer. Dat
doet 99 % van de pastores van mijn kerk. We
werken fulltime als pastor, maar we krijgen geen
8

Activiteitenoverzicht
Op deze plek vindt u normaal gesproken het overzicht van activiteiten voor de
komende weken. Bij het drukken van deze Luther Heraut zijn de nieuwe
maatregelen en eventuele verlenging van de lockdown nog niet bekend.
Via de kerkmail houden we u op de hoogte en we hopen van harte in het
maartnummer weer een mooi overzicht van activiteiten te kunnen plaatsen.

Kent u mensen, die moeilijk de kerkmail kunnen lezen, maar wel informatie willen ontvangen?
Laten we dan samen naar oplossingen zoeken. Misschien is het maken van een printje en even
langs brengen een optie? Of een telefoontje? En u kunt zich natuurlijk altijd aanmelden voor
deze kerkmail via lutherheraut@gmail.com.

Wilt u actuele informatie vanuit onze gemeente lezen:

WEBSITE Kijk op www.luthersdenhaag.nl

LAATSTE NIEUWS Abonneer u op de emailservice voor extra aankondigingen. U kunt zich
aanmelden door een emailbericht te sturen naar lutherheraut@gmail.com

FACEBOOK Ga naar luthersdenhaag. Geen lid van Facebook? Geen nood: u kunt de pagina
ook bekijken op internetpagina www.facebook.com/elgdenhaag

LUTHER HERAUT Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen voor
€25 per jaar, maar ook gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur
aangeven. Voor onze gasten liggen er meeneem-exemplaren op de leestafel bij de uitgang.
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Kinderkerk

land door en helpen mensen waar dat nodig is.
Zij vertellen daarbij over God, die Jezus Zijn
Vader noemt.

Lieve meisjes en jongens,
Raar hè, Kerstmis vieren zonder samen bij de
grote kerststal te zijn in de kerk. Samen
knutselen en oefenen voor het kerstspel;
dat alles was er dit jaar niet bij. Vooral jullie niet
te zien was een groot gemis. Gelukkig konden
jullie de adventskaarsen nog aansteken. Maar ik
weet zeker dat jullie thuis het kerstverhaal
opnieuw hebben gehoord.
Jezus is geboren. De engelen hebben het aan de
herders verteld. De wijzen uit het Oosten
hebben de bijzondere ster gevolgd. Zo kwamen
de herders en de koningen naar de stal
Waar Maria en Jozef waren met hun pasgeboren
zoon, Gods kind Jezus.

In de maand februari horen we hoe Hij een boze
geest laat zwijgen. Zoveel mensen geneest Hij.
Hoe krijgt Jezus rust? Aan een man die beter is
geworden, vraagt Jezus dit niet verder te vertellen. Maar dat is moeilijk, als je blij bent dit niet
rond te bazuinen!
Het is nu nog niet duidelijk wanneer we elkaar
zullen weer zien. Maar jullie ouders kunnen via de
kinderkerkonline ons vinden.
Het wordt een wat langere kerstvakantie voor
jullie. Je juf, meester en vriendjes kun je niet
zien op school. Maar we moeten volhouden in het
‘ons best doen’. Veel plezier met het online naar
school gaan.

We zien elkaar de komende weken niet. Maar het
verhaal van Jezus met de mensen gaat
natuurlijk verder. Zo horen we over zijn doop en
hoe Jezus verder groeit. Als hij volwassen is
geworden gaat hij op weg om mensen te ontmoeten. Zo zorgt Jezus er voor dat het bruiloftsfeest
toch door kan gaan. Samen met zijn vrienden die
Hij zelf heeft geroepen trekken ze verder het

Hartelijke groeten vanuit de kinderkerk!
Ineke, Jolien, Mascha, Sylvia en Sara
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Citykwartier:
In principe op de eerste en derde woensdag van de maand - momenteel geannuleerd. Meer
informatie via de kerkmail en de website,
Momenteel zijn onze erediensten online te volgen via ons YouTubekanaal ‘Teken van leven’.
De diensten worden tevoren opgenomen en zijn iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken
(en later terug te zien). Wanneer we weer erediensten vieren met kerkgangers, zullen we dit
via de kerkmail communiceren.

Erediensten
Evangelisch-Lutherse kerk
Online, tenzij via mail anders aangegeven

Lezingen
(Oecumenisch
leesrooster)

Zondag 10 januari 2021
Eerste zondag na Epifaniën
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra

Jesaja 55:1-11
Handelingen 19:1-7
Marcus 1:1-11

Zondag 17 januari 2021
Tweede zondag na Epifaniën
Ds. Hanneke Allewijn

Jesaja 62:1-5
Romeinen 4:19-25
Johannes 2:1-11

Zondag 24 januari 2021
Laatste zondag na Epifaniën
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra

1 Samuël 3:1-10
1 Korintiërs 6:11b-14
Marcus 1:14-20

Zondag 31 januari 2021
Septuagesima
Ds. Jannet van der Spek
(LuLu-viering vanuit de lutherse kerk)

Deuteron. 18:15-20
1 Korintiërs 8:1b-13
Marcus 1: 21-28

Zondag 7 februari 2021
Sexagesima
Ds. Hanneke Allewijn

2 Koningen 4:18-21
1 Korintiërs 9:16-23
Marcus 1: 29-39

Zondag 14 februari 2021
Quinquagesima
Ds. Hanneke Allewijn

2 Kon. 5:1-3, 9-15b
1 Korintiërs 9:24-27
Marcus 1: 40-45

Zondag 21 februari 2021
Invocabit
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra

Psalm 25:1-10
1 Petrus 3:18-22
Macrus 1:12-15

Zondag 28 februari 2021
Reminiscere
Ds. Jannet van der Spek
(LuLu-viering vanuit de Lukaskerk)

1 Koningen 19:9-18
2 Petrus 1:16-21
Marcus 9:2-10

Colofon
Administratie: Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB
Den Haag, 070-3636610
Internet:
www.luthersdenhaag.nl
Abonnement: gratis voor gemeenteleden indien
digitaal, per post € 25,- per jaar middels
overschrijving
Redactie en
opmaak:
Mascha de Haan
Eindredactie: Ton Tielen
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Collecten (pag. 5)

Aandachtscentrum
Onderhoud gebouwen

Kleur: wit
Straatpastoraat
Kerk
Kleur: groen
Micro Hydro Project
Onderhoud gebouwen
Kleur: groen
Wereld Lepradag
Kerk
Kleur: groen
KIA Werelddiaconaat—
Banglasdesh
Onderhoud gebouwen
Kleur: groen
Voedselbank
Kerk
Kleur: groen
Collecte noodhulp
Onderhoud gebouwen
Kleur: paars

Kleur: paars

