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Pasen 2021
Tijdens de Paaswake brengen we het licht de kerk
binnen. De afbeelding op onze paaskaarsen is tot
stand gekomen door samenwerking tussen Nel van
Oudheusden, Hanna van Stokrom en Mascha de
Haan. Over alle generaties heen.
De mens - u en jij - mag zich verlangend
uitstrekken naar het licht van Christus, soms vol
vreugde, soms moedeloos of bang. We zien het kruis
en mogen door het kruis heen kijken. We mogen
bouwen op geloof, hoop en liefde.
Zo gaan we het nieuwe liturgisch jaar in. Vol
verlangen en hoop. Houd nog even vol en heb lief.
Gezegend Pasen!
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Pastoralia
Beste mensen,
En weer vieren we Pasen in ons eigen huis met
onze huisgenoten en misschien een enkele vriend
of familielid. We hadden zo gehoopt, dat we al
een stap verder zouden zijn, maar het aantal
besmettingen is nog steeds te hoog. In het boek
In de ban van de ring (Lord of the Rings) krijgen
de hoofdpersonen, de hobbits, die een moeilijk
missie in het land van het kwaad moeten
volbrengen, elfenbrood mee. Het smaakt lekker.
Ze ontdekken, dat naarmate ze verder het
duistere land in trekken en al het andere eten
wegvalt, dit elfenbrood steeds voedzamer blijkt
te zijn. Het is krachtiger naarmate het minder
met ander eten wordt gemengd. Het zou kunnen,
dat de auteur Tolkien ook aan het manna heeft
gedacht, het meel waar de Israëlieten koeken
van bakten en van leefden in de woestijn. Elke
dag was er genoeg om een dag op verder te
kunnen. Ik vroeg me af of het geloof ook
belangrijker wordt en meer voedzaam nu er
andere zaken wegvallen. En dan denk ik, dat
deze tijd wat dat betreft wat dubbelzinniger is. Er
valt veel belangrijks weg, maar we zijn niet
bepaald in het land van het kwaad. We hebben
volop te eten en te drinken. En van het geloven
valt nu juist zoveel weg. Het is totaal anders om
in je eentje te bidden of bijbel te lezen. Ook
belangrijk, maar voor de meesten vervangt het
de ontmoeting, het samen opgenomen zijn in iets
wat groter is dan jezelf, absoluut niet. Alles
speelt zich wat meer in het verborgene af.
Misschien dat ik daarom dit jaar in de aanloop
naar Pasen juist dit Paaslied in mijn hoofd heb.
Lied 625, op die prachtige ingetogen wijs. Een
lied bij de tekst over de graankorrel in Johannes
12. Omdat ik hoor van gemeenteleden dat dit
jaar nog meer dan anders het verlangen naar
Pasen samenvalt met het verlangen naar lente.
Door alle ommetjes zien we het van dag tot dag
van heel dichtbij gebeuren. Op de theologische
faculteit stonden ze dan altijd streng te kijken. Je
kunt niet zo maar Pasen laten samen vallen met
de bloei van de natuur. We vieren de opstanding
ook in dor land of op het zuidelijk halfrond.
Gelukkig wel. Maar de beeldspraak is bijbels. In
het verborgene, in het donker, door dood en
marteling en alle breuk, verraad en verlies heen,
is het geschied: Onze Heer is opgestaan.
Gezegend Pasen!
namens de kerkenraad,
Ds. Jannet van der Spek

Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.
Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.
Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen heen is de nacht;
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene' graan.

DE LUTHER HERAUT
voor mei 2021 verschijnt op
zaterdag 1 mei 2021. Uiterste
inleverdatum van kopij:
vrijdag 23 april 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).
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Beste mensen,
Verhalen gaan soms vastzitten in je lijf.
Het lichaam vertelt een verhaal. Achter een
litteken schuilt een verhaal van een operatie of
een valpartij. Mensen laten hun wonden soms
letterlijk zien. Alsof het verhaal dan ineens
zichtbaar wordt. Het omgekeerde gebeurt ook:
dat het lichaam een plek krijgt in de taal, zoals in
bijvoorbeeld spreekwoorden.
Wie een last te dragen heeft, moet niet gek staan
te kijken dat schouders of rug pijn gaan doen.
‘Die heeft een grote last op z’n schouders te
dragen’. Dat je het zwaar gehad hebt, valt soms
pas op als er juist een last van je schouders is
gevallen. Of wat dacht je van de spreekwoorden:
‘Nog even doorbijten’, ‘even de kiezen op elkaar’
of ‘die heeft het flink voor zijn kiezen’. Dat je
daar (te) sterke kaakspieren van krijgt met alle
pijn van dien, dat wordt er niet bij verteld. Maar
dat heb ik afgelopen half jaar mogen ervaren.
Gelukkig kan ik langzaam maar zeker beginnen
met werken. Ik begin eerst het pastoraat voor
mijn wijk. Stelt u een gesprek op prijs, schroom
niet om te bellen!

Op 14 maart is het bloemendienst en een aantal
gemeenteleden krijgt een bloemetje thuis
aangereikt.
De inzegening van Helena Axler en Mirthe
Mulders en het afscheid van Margriet van Middelkoop wordt verzet naar 9 mei.
Loes Klijn, secretaris

In memoriam Nel Cosman
Op 14 maart overleed Petronella Klaartje Cosman
- de Groot. Er zullen weinigen onder u zijn die Nel
Cosman niet gekend hebben. Meer dan 40 jaar
was ze collectant samen met haar man Gerard en
verwelkomde ze ons bij de ingang van de kerk.
Vele jaren zorgde ze voor een goed gevulde
Luther Heraut, zodat ieder geïnformeerd was
over het wel en wee van de gemeente. Nel
vergaarde de stukjes en haar zoon Arnout zorgde
voor de opmaak. Met veel plezier werkte ze mee
aan de vakantieweken in Lunteren en andere
activiteiten voor de ouderen van de gemeente.
Toen ik Nel voor het eerst ontmoette, was zij
voor mij ‘de mevrouw van de bibliotheek’. En
door de jaren heen ontdekte ik hoeveel meer zij
was. Nel was niet iemand die de aandacht op zich
vestigde. Ze had oog voor de mensen om haar
heen, en trok zich hun leed en zorgen aan. Ze
vond het belangrijk om een luisterend oor te zijn
en een woord of gebaar van troost te kunnen
geven. En ze wist maar al te goed dat ze
daardoor haar eigen nood vaak naar de
achtergrond wegschoof. Haar jonge jaren hadden
haar geleerd geen aandacht te vragen, en ze zag
zichzelf dat niet veranderen. Tegelijkertijd was
dat voor haar een manier om de moeiten in het
leven het hoofd te bieden: er was altijd erger
nood in de wereld. De afgelopen jaren kreeg Nel
het zwaar voor de kiezen met de ziekte van
Gerard. Bijna dagelijks was ze bij hem in het
verpleeghuis, waar ze ook voor de andere
bewoners een beetje zonneschijn probeerde te
brengen. Na het overlijden van Gerard brak een
periode aan waarin Nel weer ruimte kreeg om
haar vleugels uit te slaan. Ze genoot van de
kleine dingen om haar heen, en als ik haar
ontmoette vertelde ze steeds meer over de mooie
dingen die ze in haar leven meegemaakt had. De
vakanties, de concerten, de wandelingen door het
Arboretum, de mooie boeken, maar ook de vele
dierbare mensen die ze in haar leven gekend
had, en die ze enorm miste. Maar ze voelde zich
rijk met de contacten die er nog wel waren, en
genoot van ieder telefoontje, kaartje en bezoekje. Toen de gezondheid van Nel achteruit ging en
zij te horen kreeg dat haar einde naderbij kwam,
was dat een bericht dat welhaast een opluchting
voor haar leek te zijn. Haar mooie leven zat erop,
ze hoefde zich geen zorgen meer te maken, en ze
kon zich overgeven aan het leven zoals het
kwam. En hoe meer ze achteruit ging, des te
meer vertelde ze hoe ze zich geborgen wist in
Gods hand. Ik heb me vaak verwonderd over hoe
opgewekt en in overgave Nel haar sterven
tegemoet trad.

Verhalen gaan soms vastzitten in je lijf.
Gelukkig ook de goede verhalen! Uiteindelijk is
een bos bloemen, een kaartje of een vriendelijke
mail met beterschapswensen niet anders dan een
uiterlijk teken van medeleven. Dat deed goed.
Hartelijk dank daarvoor! Wat me ook goed deed,
was te lezen dat StEK (Stad en Kerk) een kaart
voor hun vrijwilligers heeft gemaakt waarop een
foto van ons bankje staat ‘geloof in ontmoeting’.
Mooi dat de boodschap wordt opgepakt en verder
wordt verspreid. Daar is het bankje voor bedoeld!
(en natuurlijk er lekker op te zitten). Toevallig
verscheen in februari een artikeltje van mijn
hand in het blad Woord & Dienst over het bankje,
dat verderop in deze Luther Heraut te lezen is.
Verhalen gaan soms vastzitten in je lijf.
Dat het verhaal van Pasen maar diep in ons mag
verankeren.
En ons niet meer loslaat.
Ik wens u gezegend Pasen.

ds. Hanneke Allewijn

Uit de gemeente
De kerkenraad vergaderde
In de maartvergadering wordt de conceptjaarrekening 2019 van Kerkrentmeesters vastgesteld.
Een samenvatting en toelichting wordt verspreid
via de kerkmail en gemeenteleden krijgen
14 dagen de tijd om te reageren. Definitieve
vaststelling in de aprilvergadering. We besluiten
de diensten van 14 en 21 maart nog online te
houden met 4 voorzangers en vanaf 28 maart
weer vieringen in de kerk met maximaal
30 gemeenteleden.
Helaas zijn de coronavirusmaatregelen verlengd
tot 20 april en heeft het DB besloten in ieder
geval tot en met de Paasmorgenviering alleen
online diensten te houden. U bent hierover
geïnformeerd via de kerkmail.
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Toen ze ten langen leste niet meer thuis kon
blijven, verbleef Nel nog enige dagen in het
hospice in Voorburg. Daar is ze in alle rust en
vrede heengegaan. We wensen Arnout en Vivian
veel sterkte toe de tijd die nu komt. En moge
voor velen van u die de vriendschap van Nel
hebben ervaren dierbare herinneringen de lege
plek vullen die zij achterlaat.
Rien Sprong

Uit de Diaconie
Op 1 maart vergaderde de
Diaconie met een ZOOM vergadering. Het is niet anders. Ook op
deze manier hebben we afscheid
genomen van Rien Sprong, onze
diaconaal medewerker. Rien is
voor de Diaconie van grote
waarde geweest, zowel in het bezoekwerk als in
zijn inbreng in de vergadering. De taken van Rien
worden zo goed mogelijk ondergebracht bij de
predikanten en diaconieleden.
In samenwerking met de Lukaskerk hebben we
weer samen de jaarlijkse vakantieweek in Doorn
gepland van 14 t/m 21 augustus.
De schoenenactie, die in januari heeft plaats
gevonden in de kerk in samenwerking met het
Straatpastoraat, was een groot succes. Jannet
meldt dat er nog tien paar van de overgebleven
schoenen via de Voedselbank zijn weggegeven.

Lieve mensen,
Naar aanleiding van het vrij plotseling overlijden
van onze zus Bea Boer-Winkelman, wil ik u allen
hartelijk danken voor uw kaarten, telefoontjes,
de bloemen die ik mocht ontvangen van de
altaartafel en niet te vergeten het bezoek van
Rien. Dat heeft ons erg goed gedaan, juist ook
omdat Bea jaren in de lutherse kerk een actieve
rol heeft gespeeld als vrijwilligster en dat met de
volle honderd procent deed. Zij werkte bij de
Pensioenraad in Den Haag en deze verhuisde
ruim 40 jaar geleden naar Heerlen. Helaas en zij
verhuisde mee. In de lutherse kerk in Heerlen
leerde zij Manfred kennen. Zij zijn vele jaren
gelukkig getrouwd geweest in het verre, maar
mooie Limburg. Wij vonden het wel eens moeilijk
zo ver van ons weg, vooral toen zij ging sukkelen
met haar gezondheid.
Ik wil u allen nogmaals danken en hopelijk
mogen wij elkaar weer spoedig in de kerk
ontmoeten.
Een hartelijke groet,
mede namens familie Winkelman van Miny

We zijn met elkaar de Goede Week ingegaan en
we hopen met deze tijd van inkeer tot de juiste
bezinning te komen en dat het omzien naar
elkaar hoog in het vaandel staat. We moeten met
elkaar de ogen en oren openhouden om de
signalen op te vangen, zodat niemand onder de
radar van de aandacht verdwijnt. Schroom niet,
als u iets te melden heeft wat voor de diaconie
belangrijk is om te weten.
Houd moed, heb lief!

Huwelijkszegening
Vrijdag 16 april is het 25 jaar
geleden dat Ineke Pieters en
Jeroen Rosier elkaar hun
jawoord gaven ten overstaan
van familie en vrienden en van
de ambtenaar van de burgerlijke stand. Trouwen voor de kerk is er toen niet
van gekomen en dat lijkt hen nu een goed
moment. En ze zouden dat graag in de Bosbeskapel doen voor de gemeenschap van de Bosbeskapel en van de lutherse kerk van Den Haag waar
ze eveneens toe behoren. Aanstaande 16 april,
de dag dat zij in 1996 getrouwd zijn, zal om
11.00 uur in de Bosbeskapel de trouwdienst
gehouden worden. Graag hadden we gelegenheid
gehad om daar in grote getale bij aanwezig te
zijn maar dat lijkt dan nog niet mogelijk. Wel
wordt de dienst uitgezonden via
www.kerkomroep.nl en we gaan pogen om als
gemeenten het bruidspaar 'digitaal' toe te zingen.
Hoe dat zal gaan, vertellen we via de kerkmail.
We zien met hen en hun drie kinderen uit naar
een feestelijke dienst.

Irene van der Kam

Van de ouderlingen
In de vorige Luther Heraut sprak ik nog de hoop
uit om weer snel (misschien voorlopig nog met
30 mensen) samen te mogen komen in onze
kerkdiensten.
Tijdens onze vergadering op 18 maart, en daarna
aansluitend in het overleg met organisten, cantor, ouderlingen en predikant hadden we hiervoor
goede hoop.
We bespraken hoe we in de Goede Week de
vespers en alle diensten rond Pasen zouden
vieren. Afhankelijk van de versoepelingen die
23 maart bekend gemaakt zouden worden.
De vespers zouden om 18.00 digitaal zijn.
De andere diensten met 30 personen live in de
kerk, met vier zangers of het cantorijkwartet.
Alle diensten zouden evengoed een livestream
zijn, zodat mensen die niet kunnen komen toch
de diensten thuis kunnen meevieren.
Helaas pakte het anders uit.
Hoewel de avondklok een uur later ingaat, zijn er
verder geen versoepelingen, wegens het nog
steeds oplopend aantal besmettingen.
Hierdoor is besloten om alle diensten alleen
digitaal op te nemen. Een moeilijk besluit en een
grote teleurstelling voor ons allen.
Meerdere activiteiten kunnen ook nog steeds niet
worden opgepakt, zoals Citykwartier en Biechtspreekuur.
Eventuele nieuwe activiteiten hebben we ook
besproken, zoals een thema-avond over groene
theologie (live of digitaal) en een filmavond, als
er weer meer kan en mag.

Uitslag synodeverkiezingen maart 2021
De uitslag van de synodeverkiezing is definitief
vastgesteld op vrijdag 12 maart 2021 in de
vergadering van de synodale commissie. Alle
kandidaten hebben hun benoeming aanvaard.
Vanuit onze gemeente is dat ds. Hanneke
Allewijn. Een overzicht van alle gekozen leden
kunt u opvragen via lutherheraut@gmail.com.
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Alles afhankelijk van de coronamaatregelen.
Wat wél door is gegaan, is het versieren van de
Paaskaars. En de bloemendienst. Dankzij
14 vrijwilligers, zijn er, evenals vorig jaar, bij
46 gemeenteleden die onze aandacht nodig
hebben, voorjaarsplantjes gebracht, voorzien van
een bemoedigingskaartje. We willen allen, die
hieraan hebben meegewerkt, van harte bedanken
voor hun inzet. Van meerdere ontvangers hebben
we mooie reacties gekregen.
Ook de meditatieve verwonderingswandeling op
21 maart is doorgegaan. Hierover meer, elders in
de Luther Heraut.
Zo doen we allen ons best om samen verbonden
te zijn.
Tot we elkaar weer kunnen ontmoeten zullen we
voorlopig nog geduld moeten hebben.
We hopen er het beste van en blijven vol goede
moed naar elkaar omzien.

administratie door de eigen administrateur in
2019 op dezelfde voet voortgezet. In de periode
van het opstellen van het jaarverslag begin 2020
werd duidelijk dat de administratieve afwikkeling
niet meer kon plaatsvinden in eigen kring door
ziekte van de administrateur. Het bleek daarna
niet gemakkelijk om in Corona-tijd het één en
ander vlot te trekken zodat nog op redelijke
termijn tot de wettelijk vereiste verslaglegging
kon worden overgegaan. Door de Coronamaatregelen was inmiddels zowel door de
landelijke PKN-organisatie als door de belastingdienst toestemming tot uitstel van de publicatietermijn gegeven. Om te voorzien in de
continuïteit van de administratie is besloten om
voortaan gebruik te maken van een daarvoor
toegerust bureau KKA Administratie en Advies te
Amersfoort; dit bureau is regionaal ingedeeld
waarbij Den Haag onder de regio Delft valt. Uit
de eerste ervaring kan worden vastgesteld dat dit
voor de continuïteit van onze administratie een
goede keuze is; de resultaten van hun inzet ligt
thans voor in dit jaarverslag over 2019. In de
toelichtingen zijn de meeste verklaringen te
vinden over de opzet en de uitwerking van de
cijfers. Opgemerkt moet worden dat er
ten opzichte van 2018 enkele ingrijpende aanpassingen zijn gedaan in de opstelling. Dit betreft de
waardering van ons gebouw aan de Boekhorststraat 8 en de gelden van het orgelfonds; beide
bedragen zijn toegevoegd in de opstelling van de
cijfers.

Diny Groeneveld
Van de kerkrentmeesters
Voor wie de digitale post (kerkmail) van onze
gemeente niet ontvangt, presenteert het college
van kerkrentmeesters hierbij het resultatenoverzicht over 2019 met bijbehorende toelichting.
De verslaglegging over het jaar 2019 is anders
verlopen dan de jaren er voor. Aanvankelijk
werden de werkzaamheden ten aanzien van de
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Aan de inkomsten kant is helaas de tendens van
de afgelopen jaren bestendig gebleken; de
vrijwillige bijdragen (hoofdgeld) is ongeveer
uitgekomen zoals begroot maar de overige
posten als collecten en giften zijn afgenomen.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat de categorie giften vooral bestaan uit eenmalige legaten.
Opbrengsten uit fondswerving en andere
bijdragen zijn daarentegen hoger uitgekomen.
Hier moet worden opgemerkt dat de wijze van
aanvragen van subsidies door de secretaris van
de gemeente gecoördineerd en begeleid wordt;
deze extra aandacht heeft inmiddels vrucht afgeworpen.

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 verzorgingshuizen van voormalige lutherse signatuur
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830) en
Annelies van de Steeg voor WoonZorgPark
Swaenesteyn (Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den
Haag, 070-4487000).

De verhuur van de gebouwen heeft in vergelijking met de jaarresultaten van 2018 en 2019 een
stabiel niveau en was voor 2019 (net als in 2018)
minder dan begroot. Intern vindt discussie plaats
of verhuur op grote schaal vanwege de hogere
inkomsten realistisch is ten opzichte van de kosten voor de benodigde inzet van eigen medewerkers en vrijwilligers. Gelukkig was er door een
aantal bijzondere activiteiten meer inkomsten uit
het ‘buffet’.

Seniorenbijeenkomst
Els Pellen, tel. 079-3423963 en
Joke Momberg, tel. 079-3516094
Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse Kerk
scmlk070@gmail.com
Orgelcommissie
Contactpersoon: Nico van Stokrom

Ten aanzien van de personele bezetting is het
van belang te vermelden dat na het vertrek van
ds. W.T.V. Verhoeven in september 2018, de
komst van een nieuwe predikant niet eerder dan
1 september 2019 kon worden gerealiseerd waardoor er geen volledige lasten zijn betaald zoals in
de begroting over 2019 wel was aangenomen.
Hierdoor is aan de baten/lasten kant een eenmalig gunstiger evenwicht ontstaan.

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

Belangrijk is te melden dat per begin verslagjaar
2020 de Evangelisch-Lutherse Gemeenten Leiden
en ’s-Gravenhage als één gemeente verder gaan.
Dit zal van grote invloed zijn op het ledental, een
aantal uitgaven en op het vermogen van de
nieuwe gemeente nu verkoop van de onroerende
goederen van Leiden is gerealiseerd.

Werkgroep publiciteit
Coördinator: Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com),
webbeheerder: Anders van der Meij
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima
Diaconale hulp
Algemene informatie: Ineke Peereboom VollerLelieveld, 070-3695444

Contactadressen
Kosterij:
Lutherse Burgwal 7
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb (wegens
ziekte afwezig), 070-3636610,
kosterij@luthersekerk-denhaag.nl

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

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
Ds. Hanneke Allewijn, tel. 06-44960369
h.allewijn@protestantsekerk.nl,
momenteel afwezig wegens ziekte.
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl.
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Rondom de zondag

Zondag 25 april – gezamenlijke dienst in de
Lukaskerk

Opbrengsten van de collecten vanaf
1 maart tot en met 28 maart

Zondag 2 mei – Cantorij
De cantorij heeft al een jaar niet kunnen meewerken aan de eredienst. Uw gaven worden altijd
gebruikt voor bijzondere diensten, zoals inhuren
van instrumentalisten en solisten. Wij hopen in
de nabije toekomst toch weer voor u te mogen
zingen!

In maart waren de volgende collectedoelen:
KIA 40 dagentijd Colombia, Orgelfonds, Lutherse
Wereldfederatie en het Haagse Kamp.
Omdat er alleen online diensten zijn geweest, is
er niet gecollecteerd.
Via overschrijving heeft de Diaconie ontvangen
voor
algemeen
€ 265,KIA
€ 15,Lutherse Wereldfederatie
€ 75,-

Alle collectes willen we van harte bij u aanbevelen. We hopen dat u het de Diaconie mogelijk
maakt, de projecten te ondersteunen.

Door de week heen

Aan alle collectedoelen zijn de bijdragen,
aangevuld met een bijdrage van de Diaconie,
overgemaakt.
Voor kerk en onderhoud gebouwen is in maart
€ 890,- ontvangen.

seniorenkring
Op 14 maart is Nel Cosman overleden. Nel kwam
graag naar onze Kerst- en Paasvieringen, eerst
samen met Gerard, later kwam zij alleen. Begin
vorig jaar kwam zij naar onze dinsdagmiddagkring. We hebben toen veel plezier gehad met
het bekijken van de oude fotoalbums, vanuit de
tijd dat Jane Smit en An Wassenburg de soos
verzorgden. Nel was van plan om vaker naar
onze middagen te komen, maar toen kwam
corona en daarna haar ziekte. Wel hadden we
tijdens de lockdown en tijdens haar ziekte vaak
telefonisch contact met elkaar. Nel, rust zacht.
Als we weer kunnen starten met onze bijeenkomsten blijft jouw stoel leeg…..

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 of gemiste
collecten.

Wanneer wij weer kunnen starten met onze
kringmiddagen is nu nog niet duidelijk.
We wachten de volgende persconferentie af en
overleggen regelmatig met elkaar over wat wel
en wat niet kan. Zodra er weer bijeenkomsten
mogelijk zijn, hoort u dat van ons.

Alle gevers hartelijk dank.

Collecten Diaconie
Zondag 3 april - Paascollecte
De Paascollecte is bestemd voor de eigen
Diaconie. U helpt de kosten te dragen die voor de
ouderen en voor de jeugd met de paasvieringen
gemaakt worden. Ook nu proberen we zoveel
mogelijk mensen in deze tijd een groet te
brengen.

Houd moed, heb lief.
De lente komt er aan.
Wij wensen u gezegende Paasdagen.
Met een hartelijke groet,
namens de vrijwilligers,
Els Pellen

Zondag 11 april – Kusu Kusu Sereh
Met de kerk van Kusu Kusu Sereh hebben we
bijzondere banden. Samen zoeken we hoe we
elkaar kunnen ondersteunen, in verbondenheid
met het geloof. Het verwezenlijken van de
zondagschoolruimte aldaar gaat makkelijker, nu
de collecteopbrengst daaraan besteed mag
worden.
Zondag 18 april – Stek –
Noodopvang De Halte
Sinds 2004 is 'De Halte' een kleinschalige,
tijdelijke opvang voor ongedocumenteerde
vrouwen en kinderen in acute nood. De opvang is
sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is
bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar
mensen op adem kunnen komen.
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In de stad en verder…
Bankje als buurtbinder

[eerder geplaatst in Woord & Dienst]

In de binnenstad van Den Haag, voor de kosterswoning van de Lutherse Kerk, stond ooit een
bankje. Onlangs, eind november, is er een
nieuwe bank geplaatst, juist in een tijd waarin de
gemeente Den Haag bankjes weghaalt of
mensen door middel van schotten dwingt op
anderhalve meter te zitten. De bank is bedoeld
als buurtbinder.
De Lutherse Kerk in Den Haag is een binnenstadskerk. Café de Gekke Geit is onze buurman.
Regelmatig, voor coronatijd, kwamen kroeggangers op ons oude bankje zitten. Tot ergernis van
sommige gemeenteleden omdat de kerk voor hen
een plaats van betekenis is. Daar moet toch met
respect mee worden omgegaan…
Toen het bankje werd weggehaald omdat het
vergaan was, was het een kaal gezicht voor de
kosterswoning. En zo besloten we om er toch
weer een bankje neer te zetten. Niet zomaar een,
maar een bankje dat mensen uitnodigt en aanmoedigt om met elkaar in gesprek te gaan.

Verwonderwandeling
Op 21 maart, het begin van de lente, liepen
gemeenteleden van de Lukaskerk en de lutherse
gemeente twee aan twee door de duinen. Het
was behoorlijk fris, de wind woei door onze
haren. Mirthe, Waltraut en Martine hadden de
wandeling perfect voorbereid. We kregen de
route uitgereikt met daarbij vragen om ons over
te verwonderen. Zo hebben we ons verwonderd
over de ontluikende natuur en elkaar. Mooie
gesprekken hebben we gevoerd. Soms tijdens
het lopen, soms door juist even stil te staan en
een (bijbel) tekst te lezen.
Zo’n duinwandeling is voor herhaling vatbaar.
Met een klein voorjaarszonnetje erbij, dat wel!
Mascha de Haan

Digitaal aan de koffie
Het lijkt al vaste prik te worden: na kerktijd
samen koffie drinken. In de kerkmail staat iedere
week een nieuwe link naar Zoom. Iedereen met
een computer, laptop, tablet of telefoon met
camera en microfoon kan meedoen. Gezellig! Op
Palmzondag dronken we koffie met de mensen
uit de Lukaskerk en de lutherse gemeente.
En wanneer u nu moeite hebt om in te loggen of
het leuk vindt om een keertje samen te ‘zoomen’,
neemt u dan gerust contact op.
Mascha de Haan
lutherheraut@gmail.com of 06-14853009
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Willems Werkplaats
In de buurt van de Lutherse Kerk is Willems
Werkplaats. Hij heeft de opdracht gekregen om
uit een oude kerkbank een mooie nieuwe bank te
maken die bestand is tegen weer en en wind. Op
deze manier wilden we ook de lokale ondernemer
in de buurt steunen.
Hij heeft er veel tijd en liefde in gestopt. Enkele
elementen van de oude kerkbank zijn nog zichtbaar, zoals de poten. En verder is uit het hout
een nieuwe bank gezaagd. Op de rugleuning is
met hoofdletters de tekst ‘geloof in ontmoeting’
ingefreesd. En links op de hoek van de rugleuning
staat het symbool van de Lutherse Wereldfederatie.
Het bankje laat zien wie we als gemeente zijn, of
tenminste willen zijn: een open kerk die in
gesprek is met de buurt en voorbijgangers. Een
gemeente die ruimte wil bieden voor de ziel, voor
verhalen van mensen. Een plaats om op adem te
komen. Een ruimte waar plaats gemaakt wordt
voor ontmoeting.
Het bankje is er niet alleen voor de stad. Het
bankje helpt de gemeente eraan te herinneren
dat de angst voor verlies niet de overhand mag
krijgen. De oude kerkbank is meer dan een eeuw
geleden met liefde en vakmanschap door handen
gemaakt. Nu heeft Willem Verheij met liefde en
aandacht er een buitenbankje van gemaakt. Aan
de gemeente de taak het bankje als buurtbinder
met liefde te onderhouden. En vooral niet te
vergeten er zelf op te gaan zitten. Dat geldt ook
voor de predikanten. De mooiste verhalen
kunnen ze hier horen. Of gewoon een klein
praatje. Of zomaar de vraag van mensen in het
voorbijgaan of ze de kerk van binnen mogen
zien.
Ds. Hanneke Allewijn

Herdenking Jom Hasjoa—11 april 2021
Op zondag 11 april 2021, voorafgaand aan de
Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij
in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede
Wereldoorlog vermoorde Joden.
Deze herdenking, die om 16.00 uur via een live
stream vanuit de Kloosterkerk te volgen is, heeft
als thema ‘Terugkijkend de toekomst in’.
Emile Schrijver zal een toespraak houden. Hij is
directeur van het Joods Historisch Museum in
Amsterdam en het Joods Cultureel Kwartier.
Muzikale medewerking wordt verleend door
chazan Ken Gould.
Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij
het Joods Kindermonument op het Rabbijn
Maarsenplein. We moedigen iedereen van harte
aan om tussen 9 en 11 april zelf een bloem neer
te leggen.
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar
stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te
wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten
vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen
herdenken.
Toegang is vrij, registratie is niet nodig.
Meer informatie over de live stream en een
contactformulier treft u aan via de volgende links.
Als fysieke aanwezigheid toch tot de mogelijkheden behoort laten we het ook via deze kanalen
weten:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ en
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

Activiteitenoverzicht
Op deze plek vindt u normaal
gesproken het overzicht van
activiteiten voor de komende
weken. Bij het drukken van deze
Luther Heraut blijkt, dat de
maatregelen ons nog een ruimte
bieden voor ontmoeting.
Via de kerkmail houden we u op
de hoogte en we hopen van harte
een volgende keer 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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We hopen van harte, dat u onderstaande kaart deze week in uw brievenbus hebt gevonden.
Dat betekent, dat de post het werk goed heeft gedaan.
En mocht u de kaart niet hebben ontvangen: onze zegenwens is er niet minder om!
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06-14853009
NL35RABO0373720831

Kinderkerk
Al die weken moeten jullie genoegen nemen met
een vlog, die Mascha maakt als ze op pad is met
de doos. De ene keer staat hij buiten, dan weer
binnen (met de poezen die door het beeld
liepen…). Maar met Palmpasen was het feest.
Eerst versierden jullie de palmpaasstokken in de
Lukaskerk en daarna ging het in optocht naar de
lutherse kerk. Onder vrolijke muziek lieten jullie
je werk zien. Mooi hoor! Er is een filmpje van
gemaakt door Myrthe. Kijk maar op het YouTubekanaal ‘teken van leven Luthers Den Haag’.
Tanca Minderhoud maakte deze foto van jullie.

Op zaterdag 3 april organiseren we een Paasspeurtocht. Als je nog mee wilt doen, stuur dan
een mailtje naar lutherheraut@gmail.com om je
aan te melden.
We weten nog niet of we in april alweer naar de
kerk mogen. Als dat nog niet zo is, maken we
gewoon nog steeds iedere week een vlog!
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.

De diensten worden live gestreamd en zijn iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken
(en later terug te zien) via YouTube, Teken van leven Luthers Den Haag. Wanneer we weer
erediensten vieren met kerkgangers, zullen we dit via de kerkmail communiceren.

Erediensten
Evangelisch-Lutherse kerk
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag
Online, tenzij anders aangegeven

Zondag 4 april 2021
Pasen
Ds. Marianne van der Meij-Seintra
m.m.v. kwartet cantorijleden

Lezingen
(Oecumenisch
leesrooster)

Jesaja 25:6-9
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18

Zondag 11 april 2021
Quasi Modo Geniti
Ds. Jannet van der Spek

Jesaja 26:1-13
1 Johannes 5:1-6
Johannes 20:24-31

Zondag 18 april
Misericordias Domini
Ds. Fokke Fennema

Micha 4:1-5
1 Johannes 1:1-7
Johannes 21:15-24

Zondag 25 april
Jubilate
Ds. Jannet van der Spek
Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk
(Om en Bij 2)

Ezechiël 34:1-10
1 Johannes 3:1-8
Johannes 10:11-16

Zondag 2 mei
Cantate
Voorganger nog niet bekend

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

Deut. 4:32-40
1 Joh. 3:18-24
Johannes 15:1-8
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Collecten (pag. 7)

Paascollecte Diaconie
Kerk
Kleur: wit
Kusu Kusu Sereh
Onderhoud gebouwen
Kleur: wit
Stek De Halte
Kerk
Kleur: wit

Kleur: wit
Cantorij
Onderhoud gebouwen
Kleur: wilt

