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Veni sancte Spiritus 
 
Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
  
Houd moed, heb lief!  

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
In de meimaand willen we de kerk weer heel 
voorzichtig openstellen om samen de liturgie te 
beleven. We gaan mee in de versoepelingen die 
de overheid heeft aangekondigd. Of je de kerk nu 
opent of sluit, het besluit is altijd lastig. Naar 
goed Nederlands gebruik heeft ieder zijn eigen 
mening bij dezelfde feiten en gelukkig is de  
kerkenraad wat dat betreft een goede afspiege-
ling van de samenleving. Betrokken mensen die 
allemaal hun eigen afwegingen hebben.  
De besmettingscijfers zijn nog steeds hoog.  
Anderzijds zijn wij er van overtuigd dat het  
mogelijk is om op verantwoorde wijze samen te 
komen in ons ruime kerkgebouw met maximaal 
dertig mensen. Inmiddels zijn steeds meer  
mensen gevaccineerd. Ook gaat die andere kant 
steeds zwaarder wegen. De mogelijkheid om  
samen te komen als gemeenschap van twee of 
drie of meer. De ervaring, dat wij elkaar gegeven 
zijn, voorbij de grenzen van ons huishouden. De 
een mist dat meer dan de ander.  
Het blijft uiteraard uw eigen persoonlijke  
afweging of u wilt komen! We gaan daarom  
voorlopig ook nog door met het livestream  
uitzenden van de vieringen op internet en ook 
gaan we door met de verkorte liturgie, omdat dat 
prettiger is voor wie thuis digitaal meeviert.  
Op 9 mei kunnen we dan eindelijk onze nieuwe 
ambtsdragers Helena Axler en Mirthe Mulders  
bevestigen, waar we heel blij mee zijn. In deze 
viering zal Margriet Middelkoop haar ambt als  
ouderling neerleggen en Rien Sprong zijn werk 
als diaconaal werker. De lutherse gemeente heeft 
veel aan hen te danken. Na de dienst is er  
gelegenheid tot feliciteren en bedanken. 
Houd moed, heb lief en alle goeds,  

namens de kerkenraad, 
Ds. Jannet van der Spek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gemeente 
De kerkenraad vergaderde 
In de aprilvergadering: de jaarrekening 2019 van 
Kerkrentmeesters wordt definitief vastgesteld. De 
erediensten en activiteiten zijn nog tot en met 
eind april online. Na de vergadering zijn de  
coronarichtlijnen in een eerste stap versoepeld. 
Dat betekent dat we vanaf 2 mei weer ere-
diensten kunnen vieren: nog wel de kortere  
diensten, met vier voorzangers en in totaal  
30 mensen aanwezig en ook nog steeds 
livestream om thuis te kunnen kijken. Nog geen 
koffiedrinken na de dienst; er is wel een digitaal 
koffiemoment om 11.30 uur voor de mensen die 
thuis willen aanhaken.  
Op 9 mei zullen we de kerkenraadsleden en  
diaconaal werker bevestigen en bedanken.  
We nemen ook ruim de tijd om te bespreken wie 
van onze gemeenteleden extra aandacht nodig 
hebben in de vorm van een telefoontje, een  
bezoekje, een kaartje of een bloemetje. 

Loes Klijn, secretaris 
 
Bedankt  
Graag willen we iedereen bedanken die op wat 
voor manier dan ook een bijdrage hebben gele-
verd om onze trouwdag tot zo’n mooie, bijzonde-
re dag te maken. Ook willen we iedereen  
bedanken voor alle lieve felicitaties en bloemen. 
Dank jullie wel! Ineke en Jeroen 

 
Uit de Diaconie 
Op 12 april vergaderde de Diaconie  
met een ZOOM vergadering. We kunnen 
nog steeds alleen op deze wijze vergade-

ren, maar hopen dat er snel verandering zal op-
treden. 
We kijken terug op de Veertigdagentijd en de  
Paasweek. Vooral de Paasweek was zeer intensief  
voor de dominee, met de vespers en avonddien-
sten. Er was elke avond een dienst, maar het 
bracht ons hierdoor wel samen op weg naar  
Pasen. Op Stille Zaterdag is het Licht  binnenge-
bracht en met Pasen hebben we een nieuw begin 
gemaakt: “De Heer is waarlijk opgestaan” heeft 
ook dit jaar weer geklonken! 
 
Doordat zoveel contacten alleen online mogelijk 
zijn, heeft de Diaconie besloten een laptop aan te 
schaffen voor het uitgiftepunt van de Voedsel-
bank bij de Lukaskerk. Zo kunnen mensen daar 
gebruik maken van het internet, om zaken te  
regelen. De penningmeester is nog bezig met de 
jaarrekening 2020. In samenwerking met de 
Centrale Diaconie zal de Vakantietasjes-actie 
weer ondersteund worden. We zullen daar in juli 
voor collecteren. Wij nemen de bonnen voor de 
kinderen van de gezinnen van de Voedselbank 
voor onze rekening. 
 
We gedenken de Vrijheid en wij hopen dat onze 
eigen vrijheid aanstaande is. Wij hopen voor u 
allen, dat u deze tijd nog volhoudt. 

Een hartelijke groet, 
Irene van der Kam 

DE LUTHER HERAUT voor juni 2021  
verschijnt op zaterdag 5 juni. Kopijsluiting: 
vrijdag 28 mei 2021. Inleveren kopij: digi-
taal 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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Bericht voor de vrijwilligers 
Er gaat iets veranderen bij Den Haag Doet. Op  
12 april zijn de bekende platforms Den Haag 
Doet, Den Haag Doet Vrijwilligers Academie en 
Volunteer The Hague door een nieuw systeem 
van Deedmob Tools vervangen. Ze maken een 
nieuwe start. 
Dit betekent dat iedereen zich opnieuw moet  
registeren, ook wanneer je al een account op Den 
Haag doet had. Ga hiervoor naar de website van 
Den Haag doet. Je maakt een nieuwe start en 
kunt nieuwe keuzes maken. Onder de nieuw  
ingeschreven vrijwilligers verloot de organisatie 
tot 31 mei 2021 cadeaubonnen van Bol.com!  
Nog meer nieuws: Vanaf 1 mei a.s. is de nieuwe 
webwinkel en toegangsregistratie van de  
gemeente Den Haag klaar voor gebruik. Dit is de 
link voor de webwinkel : www.denhaagdoet.nl/
webwinkel.  
 
 
 
 

Van de ouderlingen 
Weer is er een maand voorbijgegaan zonder  
elkaar te kunnen ontmoeten in onze kerk. Steeds 
maar opnieuw hopen op versoepeling en betere 
berichten. De teleurstelling om weer zoveel te 
moeten uitstellen, of om te moeten melden dat er 
activiteiten niet door konden gaan, was elke keer 
weer groot. Dat ook de diensten met Palmpasen 
en in de Goede Week tot en met Paasmorgen  
alleen online zouden zijn, was voor velen een 
groot gemis. 
Met de persconferentie in zicht hebben we in  
onze vergadering voorzichtig plannen gemaakt 
om vanaf 2 mei weer kerkgangers te ontvangen 
in de kerkdiensten.  
 
En toen er op 20 april, ondanks de nog steeds 
zorgelijke situatie, toch versoepelingen zijn  
aangekondigd, is besloten om weer diensten met 
30 mensen te houden. Met opgave vooraf en vei-
lige coronamaatregelen. Eindelijk kan nu ook de 
bevestiging van onze nieuwe kerkenraadsleden 
Mirthe Mulders en Helena Axler plaatsvinden in 
de dienst op 9 mei. 
 
Verder hebben we in de vergadering ook activitei-
ten besproken die hopelijk wel door kunnen gaan. 
Op 19 mei houdt ds. Jannet een beleidsavond 
(zie elders in deze Luther Heraut) en in juni staan 
ook twee activiteiten gepland: Bibliodrama op  
12 juni en wegens succes weer een verwonder-
wandeling op 21 juni, om de zomer in te luiden. 
We evalueerden alle diensten rondom Pasen. 
Op Palmpasen hadden de kinderen in de Lukas-
kerk Paasstokken gemaakt, en kwamen daarna 
naar de Lutherse kerk om ze zingend te laten 
zien. Heel leuk. 
De diensten in de Goede Week en Paasmorgen 

waren prachtig en kregen mooie reacties. 
De Paasspeurtocht op zaterdag 3 april werd heel 
leuk gevonden door allemaal blije kinderen. 
We kijken uit naar de feestelijke diensten in mei 
en ook om weer meer te mogen doen en te  
organiseren. 
Maar vooral om elkaar weer te mogen ontmoeten 
en in de diensten te kunnen begroeten. 

Diny Groeneveld 
 
 
Contactadressen  
Kosterij:  
Lutherse Burgwal 7  
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb (wegens 
ziekte afwezig), 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, 
Mirthe Mulders, 
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-
Vos, 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.  
 
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  
Annelies van de Steeg voor 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  
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. 

https://pepdenhaag.us4.list-manage.com/track/click?u=df3ff99f3a37d3f93bd4f88f5&id=e79d5627d5&e=74890057af
https://pepdenhaag.us4.list-manage.com/track/click?u=df3ff99f3a37d3f93bd4f88f5&id=e79d5627d5&e=74890057af
https://pepdenhaag.us4.list-manage.com/track/click?u=df3ff99f3a37d3f93bd4f88f5&id=763166e333&e=74890057af
https://pepdenhaag.us4.list-manage.com/track/click?u=df3ff99f3a37d3f93bd4f88f5&id=56889bf627&e=74890057af
mailto:h.allewijn@protestantsekerk.nl
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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 
 
Diaconale hulp 
Algemene informatie: Ineke Peereboom Voller-
Lelieveld, 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 

 
 

Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten vanaf 1 april 
tot en met 19 april 
In april waren de volgende collectedoelen: 
Luthers Genootschap, Voedselbank, Paascollecte 
van de Diaconie, Kusu Kusu Sereh en Stek de 
Halte. Omdat er alleen online diensten zijn  
geweest, is er niet gecollecteerd.  
 
Via overschrijving heeft de Diaconie ontvangen 
voor:  
algemeen     € 265,-  
Luthers Genootschap   € 20,-  
Voedselbank    € 150,- 
Paascollecte   € 20,- 
Voor kerk en onderhoud gebouwen is in maart  
€ 385,- ontvangen. 
 

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. 

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Collecten Diaconie 
Ondanks dat we geen diensten hebben, geeft de 
Diaconie u de collecten door, zoals die zouden 
worden gehouden in de betreffende diensten. Wij 
hopen dat u ruimhartig wilt geven, door uw gift 
over te maken aan de Diaconie. Uw gift komt op 
de juiste plek! 
 
Zondag 2 mei - Cantorij 
Slechts vier mensen die zingen, meestal onder 
leiding van onze cantor Monique Schendelaar. In 
de Paasweek heeft u af en toe een kwartet uit de 
cantorij gezien, om zo toch de dienst luister bij te 
geven. Dit kwartet zingt ook weer op zondag 
Cantate - 2 mei. De voltallige cantorij laat zich zo 
gauw als het kan, graag weer van zich horen! 
 
Zondag 9 mei – Werkgroep voor Kerkmuziek 
De kerkmuziek neemt in onze liturgie een belang-
rijke plaats in en de Werkgroep voor Kerkmuziek 
is op landelijk niveau de vertegenwoordiger van 
de Evangelisch-Lutherse gemeenten. Wij zijn  
onderdeel van de PKN, maar nog steeds mag ons 
eigen geluid gehoord worden. Graag uw gift,  
zodat ook in deze groep het werk door kan gaan. 
 
Zondag 16 mei -Luther Heraut 
U krijgt maandelijks de Luther Heraut digitaal of 
met de post. Heeft u een email-adres, geeft u 
zich dan op bij lutherheraut@gmail.com. Via dit 
adres wordt niet alleen de Luther Heraut  
verstuurd, maar ook berichten uit de gemeente. 
Vooral nu we niet naar de kerk kunnen komen, is 
het van belang dat u op de hoogte blijft hoe het 
met elkaar gaat. De berichten worden vaak  
wekelijks verstuurd. De papieren Luther Heraut 
kost nog steeds geld. Een gift is altijd welkom. 
 
Zondag 23mei - Pinksteren 
De Pinksterdienst vieren we samen met de  
Lukaskerk dit jaar in de Lukaskerk. 
 
Zondag 30 mei- Trinitatis – Orgelfonds 
Deze dienst is een gezamenlijke dienst met de 
Lukaskerk. In deze tijd, waarin de diensten via 
internet meegevierd worden, maken we  
uitgebreid kennis met ons orgel en het prachtige 
orgelspel van onze organisten Sander van den 
Houten en Chris de Graaf. We beseffen ons des te 
meer dat het orgel onderhoud vergt. Vandaar 
gaarne uw steun. 
                                           
Zondag 6 juni- Noodhulp 
Wij reserveren dit bedrag om bij acute nood  
direct te ondersteunen. De Diaconie geeft achter-
af aan waar het geld naartoe is gegaan.                                    

mailto:lutherheraut@gmail.com
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Ouderendienst op 6 juni 2021 
We schrijven dit in de derde week van april. De 
‘coronasituatie’ kan per week  nog steeds  
veranderen in ons land. Maar er is alle hoop dat 
de maatregelen voor ‘thuisblijven’ wat gaan  
versoepelen. Wij willen ons daarom voorbereiden 
om een ouderendienst te kunnen organiseren in  
de Lutherse kerk.  
Ds Jannet van der Spek hoopt voor te gaan in 
een middagdienst op 6 juni 2021.  
U krijgt daarover in mei een uitnodigingsbrief. 
Half mei bellen we iedereen op die al eerder zo’n  
ouderendienst heeft meegemaakt, om na te gaan 
of u weer mee wilt doen en of u vervoer  
nodig heeft. U kan worden opgehaald en terugge-
bracht.  Vrijwilligers staan klaar om u te ontvan-
gen. En alles gaat in een rustig tempo.  
Hebt u geen brief gekregen of bent u half mei 
niet gebeld, maar wilt u toch graag meedoen? U 
bent van harte welkom! 
Laat het ons weten:  

Sara de Weerd-Walakutty (Lutherse kerk) 
tel. 070-3246943 

Christine Scheurkogel (Lukaskerk) 
tel. 070-3808011 

 
 

Door de week heen 
 
Laten we de vrijheid vieren en  
waakzaam blijven 
En weer zal de Dam vrijwel leeg zijn op 4 mei en 
gaan de bevrijdingsfestivals op 5 mei niet door, 
maar het einde van de coronamaatregelen is in 
zicht en de avondklok vermoedelijk afgeschaft (ik 
schrijf dit op 20 april). Dan kunnen we weer  
genieten van het voor velen in de wereld onvoor-
stelbare voorrecht dat je na een kerkenraadsver-
gadering, bioscoopbezoek of bezoek veilig naar 
huis kunt fietsen. En zo staan we weer stil bij de 
Tweede Wereldoorlog en het einde daarvan.  
Vrede en vrijheid in dit deel van de wereld. En 
het gedenken en bij name noemen wat mensen 
hebben meegemaakt.  
 
Gaandeweg worden de laatste ooggetuigen van 
de Tweede Wereldoorlog oud en overlijden. Maar 
ze zijn er nog steeds. De mensen die het zelf 
hebben meegemaakt. Ik denk aan een vrouw die 
als onderduikbaby werd gered, en opgroeide in 
een Gronings pleeggezin, nu oma van kleinkin-
deren. In onze stad wonen veel mensen met  
oorlogsherinneringen of herinneringen aan een 
bruut regime van veel korter geleden. Of herin-
neringen aan een dramatische vlucht en kampen 
onderweg. Mensen uit Syrië, Ethiopië, Eritrea, 
Congo, Soedan, Irak, Iran, Afghanistan, Nieuw 
Guinea, Tsjechië.  
 
Arnon Grunberg schreef een prachtig en ontroe-
rend nawoord bij een boek dat zijn moeder,  
Hannelore Grünberg-Klein schreef over haar  
oorlogservaring. Zij zat met haar ouders op de 
St. Louis, een schip dat op 13 mei 1939 vertrok 
uit Hamburg vol met joodse mensen die aan het 
naziregime wilden ontsnappen. Het schip bereikte 
Cuba, maar de mensen mochten daar niet  
ontschepen. Het was wereldwijd nieuws, maar ze 
kwamen Cuba niet in. Uiteindelijk toonden  
Nederland, België, Engeland en Frankrijk zich  

bereid om een aantal mensen op 
te nemen. De familie Klein kwam 
in Nederland terecht. En zo  
belandt Hannelore uiteindelijk in 
Westerbork, Auschwitz en  
Mauthausen.  
Zij overleeft. Na de bevrijding 
komt ze erachter dat haar ouders 
bij aankomst in Auschwitz zijn 
vergast. Arnon Grunberg schijft 
hoe hij jarenlang aarzelde om het 
boek te lezen. Hij was bang om 
medelijden met haar te krijgen. 
En dat had ze niet verdiend. Hij had van zijn  
ouders geleerd hen nimmer te reduceren tot  
oorlogsslachtoffers. 'Mijn moeder was een onge-
looflijk sterke vrouw, zo sterk en agressief dat ik 
veel conflicten met haar heb gehad, tot die  
afnamen en er liefde overbleef, ontoereikend en 
gemankeerd, maar dat is het wezen van mense-
lijke liefde. Toen ik nog een kind was zei mijn 
moeder met enige regelmaat dat haar gezin en 
haar kinderen erger waren dan Auschwitz. Voor 
zover die zin iets concreets te betekenen heeft... 
- want wat ben je precies als je erger bent dan 
Auschwitz- kan ik haar geen ongelijk geven. Wij 
waren erger dan Auschwitz... Ik wilde ook erger 
zijn dan Auschwitz en ik wilde voor altijd erger 
blijven...’.  
Gemankeerd en ontoereikend. Die liefde die  
overblijft. Ik vind het een van de meest ontroe-
rende citaten uit de Nederlandse literatuur.  
Vergeten is ballingschap. Gedenken is verlossing 
luidt het joodse spreekwoord, al van ver voor de 
holocaust. Laten we de vrijheid vieren en waak-
zaam blijven. 

Ds. Jannet van der Spek 
 
 
Jour de senioren 
Na lange tijd kan de jour hopelijk weer doorgaan! 
De jour is een moment van ontmoeting en  
gesprek allereerst voor mensen die er voor uit 
durven te komen dat ze senior zijn, maar ieder-
een is welkom. Let op: de jour is verplaatst naar 
maandag! Onderwerp op 17 mei is een kennis-
making met het boek Merkstenen, het boek dat 
de Zweedse VN-secretaris Dag Hammarskjold 
(1905-1961) naliet. We lezen met elkaar een 
paar mooie fragmenten waarin hij nadenkt over 
zijn verhouding tot God, zichzelf en zijn mede-
mens. Maar natuurlijk praten we ook bij over dat 
wonderlijke jaar dat achter ons ligt,  de tijd van 
lockdown tot onze vaccinatie. 
Lutherse kerk, maandag 17 mei, 14.00 uur.  

ds. Jannet van der Spek 
 

Seniorenkring  
We hebben weer een persconferentie achter de 
rug en er komen versoepelingen aan. Een gedeel-
te van de kringleden is al gevaccineerd en er is 
toch wel licht aan het eind van de tunnel. 
In de loop van de komende weken horen we of er 
door de weeks in ons kerkgebouw weer bijeen-
komsten mogelijk zijn. Zodra wij weer veilig  
kunnen starten, hoort u dat van ons via een  
telefonisch bericht. Houd moed, heb lief en kijk 
met vertrouwen vooruit. 

Met een hartelijke groet, 
namens de vrijwilligers,  

Els Pellen  
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De zwaan en haar vleugels... 
De lutherse gemeente Den Haag is  
bezig met het maken van een beleids-
plan. Welke stappen willen we de  
komende jaren zetten? Wat voedt on-
ze moed en vrolijkheid? De werkgroep 

beleidsplan heeft met vrijwel alle werkgroepjes 
en groepen in de gemeente (van kosters tot  
cantorij, van Stichting tot kliederkerk) een  
gesprek gehad om te vragen naar sterke en 
zwakke kanten, zorg en verlangen. Nu willen we 
ook de stemmen horen van buiten wat we  
allemaal al doen. 
Het afgelopen jaar heeft een groot deel van het 
kerkenwerk stil gelegen door de coronamaatrege-
len. Misschien maakt dat ook mogelijk met  
nieuwe ogen naar onze gemeente te kijken.  
Op 19 mei organiseren we een avond om met 
zoveel mogelijk verschillende generaties (ik stel 
me voor uit elk decennium vanaf 1930 tot 2010 
minstens één persoon) met deze vragen bezig te 
zijn. 
Wat betekent geloven voor mij? Wat betekent 
deze kerk voor mij? Wat voor gemeenschap zijn 
wij? Wat betekenen wij voor onze omgeving? Wat 
zouden we voor onze kerk willen? Samen ontdek-
ken wie we zijn en zo ook een weg ontdekken 
van wie we willen worden. De uitkomsten van dit 
gesprek worden uiteraard weer teruggekoppeld 
naar de gemeente. 
 
Voor wie? Iedereen die de Lutherse gemeente ter 
harte gaat. Ik vind het wel fijn als u zich zo snel 
mogelijk opgeeft, want als ik zie dat bepaalde 
generaties ontbreken, dan kan ik nog mensen 
uitnodigen. Bent u bang dat er te veel mensen 
van uw eigen leeftijd komen? Toch u zelf  
aanmelden. We lossen dit op met een werkvorm. 
Wilt u graag komen, maar bent u verhinderd op 
19 mei of wilt u nog niet komen vanwege de  
situatie rond corona? Laat het me weten. Hoe 
veel tijd gaat het kosten? Deze avond en  
misschien een tweede. 
 
19 mei, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur,  
Lutherse kerk 
De avond gaat alleen door als de maatregelen 
rond corona het toelaten om met elf mensen  
fysiek bij elkaar te komen. In alle andere geval-
len wordt hij uitgesteld. 
 
Info en opgave (graag z.s.m.) bij ds. Jannet van 
der Spek, jmtvdspek@hetnet.nl. 

In de stad en verder… 
 
4 mei: oorlogsjaren herdacht en herinnerd 
Op dinsdag 4 mei staan we in Den Haag stil bij 
alle mensen die door oorlogsgeweld zijn omgeko-
men. Op de televisie wordt door de publieke  
omroep de herdenking bij het Monument op de 
Dam uitgezonden en de commerciële zenders 
schakelen over naar Den Haag, waar op de 
Waalsdorpervlakte onder andere de Bourdonklok 
wordt geluid. Deze bronzen luidklok staat er sinds 
30 april 1959. Eigenlijk was het ingezamelde geld 
bestemd voor een verzetsmonument binnen Den 
Haag. Het bedrag bleek echter onvoldoende,  
zodat besloten werd dit te besteden aan een klok. 
Op de rand van de klok staat de tekst: ‘Ik luid tot 
roem en volging van die hun leven gaven tot  
wering van onrecht, tot winning der vrijheid en 
tot waring en verheffing van al Neerlands geeste-
lijk goed.’ Naast de klok staat er ook een aantal 
herdenkingskruisen. Het Represaillekruis of  
Rauterkruis markeert de plek waar op 8 maart 
1945 executies plaatsvonden. Dit als reactie op 
de aanslag op Hanns Albin Rauter, hoofd van de 
SS in Nederland. Dit kruis staat achter de  
bourdonklok. De Fusilladeplaats markeert de plek 
waar honderden verzetslieden om het leven zijn 
gebracht. Na de bevrijding zijn hun stoffelijke 
resten opgegraven om ze elders een rustplaats te 
geven. De executieplaatsen werden op 3 mei 
1946, door een aantal mensen vanuit het  
voormalige verzet, gemarkeerd met houten  
kruisen. Op die dag werd ook de eerste doden-
herdenking van Nederland georganiseerd. In het 
najaar van 1949 werd een betonnen muurtje bij 
een van de fusilladekruisen geplaatst. In 1975 is 
de gedenksteen met de tekst: ‘Hier brachten vele 
landgenoten het offer van hun leven voor uw  
vrijheid. Betreed deze plaats met gepaste eer-
bied’ aan het monument toegevoegd. De houten 
kruisen zijn in 1980 vervangen door bronzen  
replica’s. De oorspronkelijke kruisen hangen nu in 
het Museum Nationaal Monument Oranjehotel. 
 
 
Ontberingen 
De Duitse bezetting van 1940-1945 betekende 
vijf bange jaren voor een groot deel van de  
Nederlandse bevolking, ook voor inwoners van 
Den Haag. Op 10 mei 1940 vond de slag om 
Ypenburg plaats. Er werd hevig strijd geleverd 
om de vliegvelden Ypenburg en Ockenburg te 
heroveren. Deze Duitse aanval kostte veel jonge 
militairen het leven, maar dankzij dit moedige 
optreden kon koningin Wilhelmina naar Londen 
vluchten. Wat zij overigens helemaal niet wilde, 
want ze wilde haar volk niet in de steek laten. 
Haagse Joden werden vanaf 1942 massaal  
gedeporteerd naar vernietigingskampen in  
Duitsland en Polen. Ook andere groepen, zoals 
zigeuners, werden vervolgd. Duizenden Haagse 
mannen moesten in Duitsland dwangarbeid  
verrichten. Velen overleefden dit niet. En honder-
den verzetsmensen moesten hun verzet met de 
dood bekopen. Door de bouw van de Atlan-
tikwall moest een kwart van de Hagenaars hun 
huis achterlaten. Bij het bombardement op het 
Bezuidenhout, op 3 maart 1945, kwamen inwo-
ners om het leven of werden dakloos.  

Bourdonklok, foto: Photograph-x (Molenaar, Ernst) 
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Kinderkerk 
 
Dag meisjes en jongens, 
 
Als we even terugdenken aan 
het Paasfeest in april; wat  
worden we daar dan blij van.  
Eindelijk, na zoveel weken  
elkaar niet te hebben gezien, 
konden we in groepjes het  
paasverhaal met een speurtocht 
beleven. Na de speurtocht kon-
den wij eieren zoeken bij de Lu-

kaskerk. Wat een feest was dat! 
 
We hebben het Paasverhaal gehoord. Het graf 
was leeg. Jezus is opgestaan en hij zoekt zijn 
leerlingen op. Want het verhaal gaat verder.  
Jezus zal niet lang meer bij zijn leerlingen blijven.  
In de verhalen die we de komende zondagen  

horen, zegt Jezus, dat wat God en zijn volk  
samen hebben heel bijzonder is. God en zijn 
mensen horen daarom bij elkaar. Jezus bidt voor 
zijn leerlingen en voor de wereld. Hij bidt dat God 
bij zijn leerlingen blijft als Hij niet meer bij hen is. 
Hij zegt ook dat ze voor elkaar moeten zorgen. 
De leerlingen hebben van dichtbij kunnen zien 
hoe Hij dat heeft gedaan. 
Nadat hij is opgenomen in de hemelse sfeer,  
vieren de leerlingen het Pinksterfeest. Op dat 
feest gebeuren wonderlijke dingen. In vuur en 
vlam voelen de leerlingen God heel dichtbij. Ze 
vertellen de mensen op het feest over Gods liefde 
en iedereen kon hen verstaan, ieder in zijn eigen 
taal. Is dat niet een groot feest, Pinksteren? 
We hopen jullie gauw weer te zien in de kerk en 
als dat nog niet kan... volg ons dan op YouTube. 
Dag allemaal! 

Heel veel lieve groeten van  
Ds. Jannet en ds. Hanneke,  

Ineke, Jolien, Mascha, Sylvia en Sara 

 

50e jaargang 
no. 5 
Mei 2021 

06-14853009 

NL35RABO0373720831 

Onder de ontwrichte economie, gebrek, de ontbe-
ringen, de hongerwinter (1944/45) en terreur 
hadden op den duur alle Hagenaars te lijden. 
 
Herinneren en herdenken 
Al in de oorlog werd begonnen met het oprichten 
van gedenktekens in Den Haag. Er kwamen  
monumenten op openbare plaatsen en in  
gebouwen. Monumenten voor individuele en 
groepen van personen, verzetsmensen, militairen 
(in binnen- en buitenland), leerlingen,  
werknemers, journalisten, diverse bevolkings-
groepen, etc. In de jaren erna zijn er nog veel 
herdenkingstekens  bijgekomen. Bij de Grote 
Kerk (Rond de Grote Kerk 12) hangt bijvoorbeeld 
sinds 22 oktober 1949 een plaquette ter nage-
dachtenis aan de omgekomen lidmaten van de 
Nederduitse Hervormde Gemeente. Op het  
gedenkteken staat een tekst uit Daniël 3, vers 17 
en 18: ‘Als het moet, kan onze God, Die wij  
vereren, ons verlossen uit de brandende  
vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand 
verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, 
dat wij uw goden niet zullen vereren en het  
gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen 
aanbidden.’ Ook in de afgelopen jaren werden er 
nog monumenten en plaquettes onthuld.   
 

Inventariseren en publiceren 
In 1985 had het Haags Gemeentearchief informa-
tie over circa 20 monumenten verzameld, in 2006 
was dit aantal al verdubbeld. Nu, in 2021, zijn 
183 herinneringsmonumenten bekend. Van al  
deze monumenten is inmiddels een beschrijving 
gemaakt en beeldmateriaal verzameld en inge-
voerd in een database, die voor iedereen raad-
pleegbaar is via www.haagsgemeentearchief.nl 
Deze database zal ook de komende jaren nog 
groeien, want de verwachting is dat er meer  
monumenten bij zullen komen. De beschrijvingen 
van deze nieuwe gedenktekens zullen ook  
worden opgenomen in deze database, waardoor 
deze informatie altijd up-to-date zal zijn.   
 
 
Mist u overigens nog een Haags herinneringsmo-
nument van de Tweede Wereldoorlog? Bijvoor-
beeld uit een school- of verenigingsgebouw. Wij 
ontvangen uw tip (het liefst met foto) graag via 
haagsgemeentearchief@denhaag.nl.  

Met hartelijke groet, 
Nicolette Faber-Wittenberg 

 

http://www.haagsgemeentearchief.nl
mailto:haagsgemeentearchief@denhaag.nl
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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. 
Erediensten: we kunnen maximaal 30 kerkgangers welkom heten (na aanmelding). Daarnaast worden 
de diensten 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.  

Erediensten 
Evangelisch-Lutherse kerk 
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag 
Welkom na aanmelding via lutherheraut@gmail.com 

Lezingen 
(Oecumenisch 
leesrooster) 

Collecten (pag. 4)  

Zondag 2 mei 
Cantate 
Ds. Wout Huizing (Den Haag) 
 

Deut. 4:32-40 
1 Joh. 3:18-24 

Johannes 15:1-8 
 

Cantorij 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: wit 

Zondag 9 mei 
Rogate 
Ds. Jannet van der Spek 
Bevestigen en bedanken kerken- 
raadsleden en diaconaal werker 

Jesaja 45:15-19 
1 Johannes 4:7-21 
Johannes 15:9-17 

Werkgroep voor kerk-
muziek 

Kerk 
 

Kleur: wit 
Donderdag 13 mei 
Hemelvaart 
Ds. Lydia Penner (Den Haag) 
LuLu-dienst in de lutherse kerk 

Ez.1:3-5a,26-28a 
Efeziërs 4:1-13 
Lucas 24:49-53 

Voedselbank 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: wit 

Zondag 16 mei 
Exaudi 
Ds. Wilna Steenbergen (Den Haag) 

Exodus 19:1-11 
1 Johannes 5:9-15 
Johannes 17:14-26 

Luther Heraut 
Kerk 

 
Kleur: wit 

Zondag 23 mei 
Pinksteren 
Ds. Jannet van der Spel 
LuLu-dienst in de Lukaskerk  
(Om en Bij 1) 

Genesis 11:1-9 
Hand. 2:1-24 

Johannes 14:8-17 

 
 
 
 

Kleur: wit 

Zondag 30 mei 
Trinitatis 
Ds. Marianne van der Meij– Seinstra 
LuLu-dienst in de lutherse kerk 

Exodus 3:1-6 
Romeinen 8:12-17 

Johannes 3:1-16 

Orgelfonds 
Kerk 

 
Kleur: wit 

Zondag 6 juni 
Eerste zondag na Trinitatis 
Ds. Hanneke Allewijn 

Rechters 12:1-6 
2 Kor. 4:13-18 

Marcus 3:20-35 

Noodhulp 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: groen 

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: Nicolette Faber-Wittenberg 

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. 


