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Van digitaal naar kerkzaal
Met de versoepelingen in het vooruitzicht, zullen er steeds meer momenten zijn om elkaar
daadwerkelijk te ontmoeten in de kerk. We houden u op de hoogte van wat er mogelijk is en
zien u graag aan de Lutherse Burgwal in Den Haag (maar uiteraard ook nog steeds digitaal
en telefonisch).

Beste mensen

Pag. 2

In memoria

Pag. 2 en 3

Lutherse Burgwal 7-9, 2512 CB Den Haag
www.luthersdenhaag.nl

Verwonderwandeling

70 jaar aankomst
in Nederland

Pag. 6

Pag. 6

Tel: 070-363 66 10
e-mail: info@luthersdenhaag.nl

Inhoudsopgave
Pastoralia
Uit de gemeente
Rondom de zondag
Door de week heen
In de stad en verder…
Young Info
Overzicht diensten

In memoriam
Op 7 mei overleed Iris de Goede-van Hoorn in
alle rust na een lange periode van ziekte.
Omstreeks deze tijd in 2019 kreeg zij te horen
dat ze waarschijnlijk nog maar enkele weken te
leven had. Tot grote verbazing en verwondering
van de artsen en ons allen kreeg zij nog twee
jaar tijd van leven. Iris lééfde van de verwondering. Verwondering over dingen die eigenlijk niet
kunnen, maar toch gebeuren. In haar geloof werd
ze steeds gesterkt door ongewone gebeurtenissen waarin ze ervaarde hoe God in haar leven te
werk ging. En het waren vaak kleine onooglijke
dingen waarin Iris besefte dat er meer tussen
hemel en aarde was. Die ervaringen bemoedigden haar in het leven dat vaak een andere
wending nam dan ze had gehoopt. Graag deelde
Iris haar ervaringen met anderen om hen moed
of troost te bieden, of deelde ze haar
levenslessen om anderen even een ander
perspectief aan te reiken. Tijdens het Citykwartier
genoot ze van de gesprekken en meditaties, waar
haar altijd wel iets opviel dat weer gespreksstof
opleverde. Haar rijke levenservaring maakte haar
gevoelig voor de nood van anderen en ze rustte
niet totdat ze de indruk had dat de ander weer
een beetje houvast had om verder te
kunnen. Daarvoor maakte ze zoveel tijd vrij als
nodig was. Ze wist het mooiste in mensen boven
te halen. Maar ook bij materiële zaken had ze een
scherp oog voor schoonheid. Haar opleidingsjaren
aan de kunstacademie heeft ze niet in werk
kunnen omzetten, maar wat kon ze kunst en
creativiteit op waarde schatten! Wie herinnert
haar zich niet tijdens een bazaar hoe zij kaf en
koren scheidde van wat er binnen gebracht werd
en zo het liturgisch centrum tot een kunst- en
antiekmarkt omtoverde? De kerk was haar thuis.
En toen zij op latere leeftijd bij ds. Trinette
Verhoeven belijdenis deed en zich liet dopen, kon
ze haar geluk niet op. Hier vond ze een plek om
God te ontmoeten, rechtstreeks of in het gezicht
van de ander. En liet ze zich betoveren door de
muziek van het orgel. Als haar gezondheid het
ook maar enigszins toeliet bezocht ze de zondagse diensten. Een kleine, bescheiden vrouw, met
een groot hart. Tijdens de uitvaart in kleine kring
beschreef haar beste vriendin hoe zij steeds op
bescheiden wijze wist te bewerkstelligen dat
anderen tot hun recht kwamen. En hoewel ik Iris
toch al goed dacht te kennen en haar al veelvuldig ontmoet had was ik toch weer verrast door
haar wijsheid en vertrouwen in het leven dat door
de verhalen heen klonk. Iris gunde iedereen een
plek in de zon, zelfs als ze daar zelf voor in de
schaduw moest staan. Nu ze niet meer onder ons
is, blijven haar scherpe vragen en haar rake
wijsheden als een echo nog lang in onze herinnering naklinken. We wensen Jan, en haar zoon
Frances alle kracht toe om het leven, nu zonder
haar, weer op te pakken. En geve de Eeuwige
ons allen iets van die verwondering over de
schoonheid van het leven.
Rien Sprong
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Pastoralia
Beste mensen,
Het is fijn dat we vanaf 2 mei weer met dertig
mensen bij elkaar kunnen komen. Zo hadden we
een feestelijke dienst van afscheid en bevestiging
op 9 mei. Ook kan de ouderendienst op zondagmiddag 6 juni weer doorgaan. U kunt zich daar
nog voor aanmelden. Het lijkt erop dat er weer
nieuwe versoepelingen aankomen, maar het
seizoen loopt ook ten einde. Het zou al heel fijn
zijn als we weer in levende lijve met elkaar
kunnen vergaderen en nog fijner als we bijvoorbeeld weer kunnen koffiedrinken na de dienst.
Stap voor stap.
Ondertussen zijn we als gemeente geraakt door
het overlijden van Iris de Goede en Ineke
Peereboom Voller. Vooral Ineke overleed zo
plotseling en was op zoveel manieren actief in
onze gemeente, dat zij een grote leegte
achterlaat die we niet zomaar op kunnen lossen.
Ze deed zo veel en zij deed het zo goed en zo
verbindend. Het seniorenwerk, de kinderkerk, de
Chrysanten, het dagelijks bestuur, de kerkenraad
en de Diaconie zowel van onszelf als van de
Lukaskerk, onze vertegenwoordiging in de AK,
ze zullen haar allemaal missen. Het Citykwartier
mist Iris. Natuurlijk gaan we onze schouders er
onder zetten, maar laten we met milde ogen
kijken naar onszelf en elkaar van wat nu wel en
niet kan. Bovenal missen we Iris en Ineke om wie
ze waren. Onze gedachten en gebeden zijn bij
Jan de Goede en Peter Peereboom Voller.
In deze maand wordt volop herdacht dat zeventig
jaar geleden de KNIL militairen en hun gezinnen
voet aan wal zetten in Nederland, onder andere
met een mooie televisieserie van Coen Verbraak.
Sara de Weerd-Walakutty hield een prachtige
toespraak voor haar zussen en broer om dat
moment te gedenken en was bereid die
toespraak met ons te delen, waarvoor wij haar
dankbaar zijn (zie elders in deze Luther Heraut).
Ik wens u een goed begin van de zomer,
hartelijke groet namens de kerkenraad,
ds. Jannet vd Spek
Vakantie en bereikbaarheid
Van 28 juni tot en met 18 juli en van 7 tot en
met 14 augustus heb ik vakantie. Loes Klijn weet
wie mijn vervangers zijn. In juni en augustus
hoop ik meer tijd te hebben voor voortgaande
kennismaking en andere bezoeken. Aarzel niet
om contact op te nemen als u vindt dat u te lang
moet wachten of iemand weet die wel een
bezoekje van de dominee wil. Denk niet: ‘ze
heeft het al zo druk’. U helpt mij het meest door
zelf contact op te nemen. Dat kan per mail,
per whatsapp of per telefoon: 070-4062077 of
06-41728662. Op vrijdag ben ik meestal vrij.
ds. Jannet vd Spek
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In Memoriam
Op 17 mei overleed Ineke Peereboom VollerLelieveld. We deelden ons verdriet onder meer bij
het Avondgebed op woensdag 26 mei en tijdens
het samenzijn op donderdag 27 mei in het
crematorium in Zoetermeer. Daar sprak
Mascha de Haan namens kerkenraad en
lutherse gemeente. Zij had de doos mee
genomen.

beluisteren en dan niet tegenover elkaar te
zetten, maar ze juist bij elkaar te brengen.
Daarmee was ze een steunpilaar in de kerkenraad, in het dagelijks bestuur, in de Diaconie. En
ook in andere samenwerkingsvormen als de
algemene Diaconie, het Aandachtscentrum, Stek
jeugdwerk. Ineke had niet veel woorden nodig,
maar als ze wat zei, was het steekhoudend. En
hoopvol, altijd met de blik op de toekomst, op de
mooie dingen. Wat gaan we, wat ga ik, haar op al
die plekken ontzettend missen.

In de lutherse kerk - de kerk van Ineke en Peter
– gebruiken we deze doos voor het moment met
de kinderen tijdens de dienst. We hebben in de
afgelopen periode door de coronabeperkingen en
de vervanging van de vloerverwarming gemerkt,
dat die doos helemaal niet perse in de kerk hoeft
te zijn. Dat je onze doos gewoon overal kunt
openen. En we hebben gemerkt, dat de doos ook
open moet voor alle grote mensen, niet alleen
voor kinderen. Ik heb de doos mee genomen.
Even weg uit de kerk en nu precies te midden
van ons allemaal.

Op deze kaars staat een witte duif. De duif van
de Heilige Geest, de duif van Pinksteren. We
noemden Inekes naam in de Pinksterviering in de
Lukaskerk, een LuLu-viering. Ineke stond voor
deze samenwerking tussen lutherse kerk en
Lukaskerk en Ineke is geliefd bij zowel lutheranen
als Lukassers. De Heilige Geest is zichtbaar in ons
allemaal. Inekes denken en doen vanuit de
Heilige Geest was vriendelijk, vasthoudend,
vakkundig, vitaal en trouw. De woorden die
telkens terugkomen als we het hebben over haar.

Als de we de doos openen, hoort daar een
voorwerp en een verhaal bij. Iets over een
geheim. Niet zomaar een geheim. Nee, het
geheim van God. En vandaag zou ik het liefst een
verhaal over Kees en Rooie horen. Gewoon over
een jongen en zijn kat met kleine vragen over het
leven van nu. En dat we dan even glimlachen en
daarna leuk gaan knutselen. Maar ik heb het niet
voor het kiezen. We hebben een ander verhaal te
vertellen.

Gisteren vierden we samen het avondgebed.
Daar stonden de bloemen geschikt bij de
trouwtekst van Ineke en Peter: ’een drievoudig
snoer wordt niet snel verbroken’. Ook deze bloemen nemen we mee naar vandaag. De 7 rode
rozen staan voor ‘in de liefde, de hemel op aarde
ontvangen’, de 7 lysianten voor het zich open
voor de ander, in vreugde en liefde. En de drie
takken appelblad voor de
Goddelijke levenskracht.

In de doos zit de kinderkerkkaars van afgelopen
jaar. Met Pasen hebben we de nieuwe Paaskaars
binnengebracht. De ‘oude’ kaars gaat dan altijd
naar iemand die de kaars goed kan gebruiken.
Geen twijfel mogelijk, die moest nu naar Ineke.
Jolien zou de kaars brengen, maar haar afgesproken bezoek werd ingehaald door de tijd. En toch,
net als Ineke afmaakte wat ze beloofde, is hier de
kaars.

Het drievoudig snoer is niet verbroken, maar
Peter heeft Ineke niet meer hier naast zich. Twee
jaar geleden kreeg ik van Peter een engeltje. Het
was in een lastige tijd voor mij en het gaf me
troost. Dit engeltje is nu weer voor jou, Peter. Zie
het als de verbinding tussen onze gemeente en
jou. Weet je gedragen door ons allemaal.
Voor heel veel mensen zal het voelen alsof Ineke
er altijd al is geweest. Er was geen tijd zonder
Ineke. Ik kan niet geloven, dat dat nu wel zo is.

Op deze kaars staat het kruis. Het is groen, de
kleur van groei. Ineke had de gave om mensen te
laten groeien, ruimte te geven – en nam zelf
altijd maar een heel klein beetje ruimte in. Ineke
haakte aan bij goede ideeën: de kerst- en paasvieringen voor de kinderen, het liturgisch
bloemschikken, de vakantietasjes voor de
kinderen via de Diaconie, de organisatie van de
Bazaar, de ouderendiensten. Het past niet bij
Ineke om een volledige lijst op te noemen van
alles wat ze mee organiseerde, iedereen heeft
wel een voorbeeld. Ineke deed het liever op de
achtergrond.

En dan kom ik terug bij de doos. Bij het geheim
van God. God die ons allen kent en niet vergeet,
die ons helpt om niet te vergeten. Want, lieve
Ineke,

Ik kan jou
Niet meer aanraken
En toch
Raak jij mij
Voortdurend

Op deze kaars staat de regenboog, teken van het
verbond van God, teken van verbondenheid met
elkaar en hoop. Samen met Ineke hebben we
geleerd om te verbinden. Ze was als geen ander
in staat om verschillende invalshoeken eerst te
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Uit de gemeente

Lukaskerk zouden vieren, de ouderendienst op
6 juni en de Taizédienst op 16 juni. Op 21 juni
wandelen we samen een verwonderwandeling, op
de langste dag, en een ontmoeting na de kerkdienst van 27 juni staat op het
programma. Enkele dingen zijn nog onder
voorbehoud.
In juni bespreken we het nieuwe
seizoen met de startzondag en wat er
daarna mogelijk is. We hopen op meer
ruimte om activiteiten te kunnen
plannen.
In de Pinksterdienst, die al achter ons
ligt, werden aan het eind van de dienst
rode ballonnen aan elkaar overgegooid
(coronaproof natuurlijk). Als teken van de
Heilige Geest, die in ons allen mag zijn en
hoop geeft voor de toekomst.
Diny Groeneveld

De kerkenraad vergaderde
Geen kerkenraadsvergadering in mei.
De jaarrekening 2019 van Kerkrentmeesters is
goedgekeurd door de financiële commissie van de
landelijke kerk. De kerkenraad behandelt in het
najaar de jaarrekeningen 2020 van
Kerkrentmeesters en Diaconie.
Zeer onverwacht overleed op 17 mei Ineke
Peereboom Voller-Lelieveld. Ineke was binnen en
buiten onze gemeente op veel terreinen actief.
Het welzijn en welbevinden van een medemens
was voor haar het centrale uitgangspunt en dat
uitte zich in haar handelen: verbindend, liefdevol
en zonder oordeel. We gaan Ineke als mens en
als bestuurder missen. In gedachten zijn we bij
haar man Peter, familie en vrienden en vragen
om Gods liefde en steun voor hen.
Loes Klijn, secretaris
Uit de Diaconie
Nadat we gezamenlijk besloten dat de
vergadering van mei niet doorging,
omdat de jaarrekening 2020 nog niet
rond was, hebben we niet kunnen
beseffen dat we nu afscheid moeten nemen van
onze penningmeester, Ineke Peereboom
Voller. In een paar weken is haar lijf weggevaagd
en Ineke is opgegaan in het Licht, ons allen in
verbijstering achterlatend.
Ook vanuit de Diaconie willen we in de eerste
plaats Peter van harte condoleren en onze liefde
sturen. De gemeente willen we alle kracht
toewensen om deze klap te verwerken. Dat we,
waar mogelijk, elkaar ondersteunen en onze toevlucht zoeken bij de Eeuwige die ons in zijn Liefde opneemt.
Irene van der Kam

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 ValstarVos, Ewald Grund, Hans Koopman
Diaconie: Irene van der Kam, Gerard van der
Laan

Van de ouderlingen
Wat zijn we blij dat we vanaf 2 mei eindelijk weer
met 30 kerkgangers de diensten mogen vieren en
elkaar weer kunnen ontmoeten. Het is weer een
stapje vooruit, maar we blijven voorlopig de
coronamaatregelen hanteren.
Behalve blijdschap is er ook verdriet in onze
gemeente. Het onverwachte overlijden van Ineke
Peereboom Voller overviel ons allen en is zo
verdrietig en niet te bevatten. Onze gedachten
zijn hierbij vooral bij Peter, die nu zonder haar
verder moet. Zij laat in onze gemeente een grote
leegte achter en wij zullen haar heel erg missen.
Zij deed zoveel, het is te veel om op te noemen,
en dat al vele jaren lang. Ook wij ouderlingen
konden altijd op haar rekenen als dit nodig was.
Door corona kon maar een beperkt aantal
mensen aanwezig zijn bij de crematieplechtigheid. Daarom zijn we blij dat we haar in een
Avondgebed, voorafgaand aan de dag van de
crematie, hebben kunnen gedenken in onze eigen
kerk. Het was een ontroerende dienst, die
volkomen recht deed aan Ineke. Aan wie zij was
en wat zij voor ons heeft betekend.
Wij moeten nu zonder haar verder en zullen aan
haar blijven denken.
Op 11 mei vergaderden we met de ouderlingen
van de Lukaskerk. Het was een brainstormvergadering voor de komende tijd. We bespraken de
dienst van Pinksteren die we gezamenlijk in de

Predikanten
Ds. Hanneke Allewijn, tel. 06-44960369
h.allewijn@protestantsekerk.nl, wegens ziekte
afwezig.
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 verzorgingshuizen van voormalige lutherse signatuur
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830).
Het WoonZorgPark Swaenesteyn
(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag, 0704487000) is momenteel vacant.
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Seniorenbijeenkomst
Els Pellen, tel. 079-3423963 en
Joke Momberg, tel. 079-3516094

Zondag 6 juni - Micro Hydroproject
We ondersteunen dit project in Papua Nieuw
Guinea al jaren en onze contactpersoon, Freddy
Sapioper, zoon van dhr. Sapioper, is daar de
drijvende kracht. Het project zorgt voor elektriciteit en schoon water naar afgelegen dorpen toe.
Jongeren worden opgeleid om het technische
uitvoerende werk te kunnen doen. Er wordt
gezorgd voor betere leefomstandigheden op alle
niveaus.

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.

Zondag 13 juni - Diaconie
Vanuit de LWF Genève kregen we een oproep
voor bestrijding van de gevolgen van de Coronacrisis. De situatie in India en Nepal is meer dan
verontrustend. De LWF kan daar ter plaatse adequate en directe hulp
verlenen.

Stichting Wees– en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220
Jour der Senioren
Els Gaemers, tel. 070-3200972

Zondag 20 juni - Straatpastoraat
Het Straatpastoraat verleent een luisterend oor
aan mensen die een groot deel van hun dagen en
nachten doorbrengen op straat of in de
maatschappelijke opvang. De pastors fungeren
voor hen als vertrouwenspersoon, klankbord,
vraagbaak en desgevraagd adviseur en begeleider met betrekking tot de meest diverse levensvragen en praktische problemen waar mensen
mee worstelen. De straatpastors doen hun werk
niet vanuit een kerk, een kantoor of een (eigen)
locatie, maar zij kiezen voor 'professionele nabijheid': zoveel mogelijk dáár zijn waar de
'straatmensen' zich bevinden: de straten, de
pleinen, de parken, de duinen, de soepbus, maar
ook de locaties van maatschappelijke dag- en
nachtopvang en inloopplekken, die aan de hand
van een onderlinge verdeling minimaal eenmaal
per week worden bezocht.

Werkgroep publiciteit
Coördinator: Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com),
webbeheerder: Anders van der Meij
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima
Diaconale hulp
Algemene informatie via college van diakenen
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

Zondag 27 juni
Gezamenlijk dienst in de Lukaskerk.
Zondag 4 juli- KIA- Vakantiepret voor
kinderen in armoede- de Vakantietas
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op
in armoede. Terwijl hun klasgenootjes uitvliegen,
blijven zij achter. KIA zorgt voor een vrolijke
vakantietas om te geven aan deze kinderen, die
niet met vakantie kunnen gaan. In samenwerking
met Stek en de Voedselbank, vullen wij, als
plaatselijke kerk, de tassen met cadeautjes en
kortingsbonnen, zoals bijvoorbeeld een ijsje eten,
naar het zwembad gaan, een spel. We hopen
zoveel
mogelijk
kinderen
blij te maken.

Rondom de zondag
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!
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Ouderendienst op 6 juni 2021
Ds. Jannet van der Spek hoopt voor te gaan in
een middagdienst op 6 juni 2021. In mei is
iedereen opgebeld 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 kunt worden opgehaald en teruggebracht.
Vrijwilligers staan klaar om u te ontvangen. 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

Helaas konden wij als seniorenkring nog steeds
niet bij elkaar komen. We volgen de persconferenties en het ziet er gunstig uit. Als de musea
weer open gaan, kunnen wij zelf ook weer starten
met onze bijeenkomsten. We verwachten op
22 juni weer te kunnen starten. Zodra er iets
zeker is, bellen wij de vaste deelnemers. Als we
weer starten, volgen wij de regels van het RIVM,
we houden afstand en volgen de aanwijzingen
van de vrijwilligers. Dan kunnen we weer van
13.30 uur tot 15.30 uur in de kerkzaal aan de
Lutherse Burgwal veilig genieten van elkaars
aanwezigheid en van de spelletjes. Jowien
verzorgt dan ook weer het taxivervoer. Hopelijk
tot zeer snel.
Met een hartelijke groet,
namens de vrijwilligers,
Els Pellen

Door de week heen

In de stad en verder…

Verwonderwandeling
Op maandag 21 juni 2021 bieden de lutherse
gemeente en de Lukaskerk de mogelijkheid om
deel te nemen aan een verwonderwandeling in
het Westduinpark. De wandeling zal om 20.30
uur starten op de hoek van De Savornin
Lohmanlaan en het Paddepad en het samenzijn
zal zo’n anderhalf uur duren. Het thema van deze
wandeling is de volheid en gulheid van de
schepping. Dit willen we gezamenlijk vieren door
ons tijdens de wandeling te richten op onze
zintuigen en door het zingen van liederen en het
lezen van psalm 104. Aan het einde zullen we
afsluiten op het strand met wat eten en drinken
(afhankelijk van het weer). Voor opgave en meer
informatie kunt u contact opnemen met
wfstroh@gmail.com (Waltraut) of
mirthemulders@gmail.com (Mirthe).

70 jaar aankomst in Nederland
De volgende (bijgewerkte) speech hield Sara
30 april jongstleden aan de Javakade in Amsterdam (t/o Hotel Jakarta dat sinds 2018 staat op de
plaats van het vroegere hoofdgebouw van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland, waar tussen
1910 en 1970 de 'Indiëschepen' kwamen en
gingen) bij een kleine familieceremonie ter
gelegenheid van '70 jaar aankomst in Nederland'.
Zij kwamen aan met de 'New Australia' op
29 april, en mochten pas op 30 april van boord.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Sara's ouders
en Sara met drie zussen hier aan de Javakade
hun eerste nacht in Nederland doorbrachten en
de volgende dag op deze plek aan land gingen
voor een nieuw, ongewis bestaan.

Seniorenkring juni 2021
Geschokt waren wij toen we hoorden dat Ineke
Peereboom Voller ernstig ziek was opgenomen in
het ziekenhuis. Intens verdrietig toen we op
hoorden dat zij de strijd tegen de ziekte had
verloren. Ineke was betrokken bij heel veel
activiteiten in onze kerk en ook bij de
seniorenactiviteiten. Haar persoonlijkheid,
betrokkenheid en inzet maakten haar tot een
zeer geliefd mens. Wij missen haar. Rust zacht,
lieve Ineke.

‘Hier staan we dan, kinderen en kleinkinderen
van Hendrik Walakutty en zijn vrouw Louina
Salamena op 30 april 2021 op de Javakade in
Amsterdam. Na ruim drie weken varen met de
‘New Australia’ kwamen Hendrik en Louina
70 jaar geleden met Hanna, Saartje, Maria en
Martha, hun anak kolong, op 29 april 1951 hier
aan op deze plek. Op 30 april zetten ze voet aan
wal in Nederland. Tussen maart en juni 1951
zouden zo’n 4.000 Molukse ex-KNIL militairen
met gezin (bijna 13.000 mensen) in Nederland
aankomen. In het nieuwe Indonesië was er voor
deze voormalige ‘dienaren van de Kroon’ geen
plaats. Plompverloren, vanuit de tangsi (kazerne)
in Malang, in Surabaya aan boord gegaan, op
naar Nederland. Het was maar tijdelijk, toch?
Tanti Ati, mama's zus zei het al: Nee Lo, jullie
komen nooit meer terug.
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Mama zal met gemengde gevoelens, met pijn in
het hart vertrokken zijn. Dochter Bora achterlatend, noodgedwongen vanwege ziekte, maar naar
een land dat zij kende van haar HollandsIndische school. Ze kent de taal, de geschiedenis,
de kaart van Nederland én ze weet en heeft
geproefd van de Nederlandse normen en
waarden. Na weken van zeeziekte zal zij opgelucht zijn geweest van boord te kunnen.
Dan papa, trouw aan Nederland en de koningin,
door trouw te blijven martelingen moeten ondergaan. En dan hoor je als je in Amsterdam
aankomt, dat je geen KNIL-militair meer bent.
Klaar! De koningin en Nederland hebben je niet
meer nodig. Hoe voelt dat?? Wij weten wat hij en
zijn maten gedaan hebben. Hier op de bodem
van het IJ zullen de militaire insignes en
onderscheidingen nog wel liggen. Vreemd, dat we
papa en mama nooit gevraagd hebben hoe zij
zich toen hebben gevoeld.
De vlaggen, de volgende dag op 30 april waren
niet als een welkom; het was Koninginnedag.
Hanna, Maria, Martha en ik stapten hier op deze
plek 70 jaar geleden rond. Hanna, 9 jaar oud, vol
verwachting; wij drieën te jong om ons die dag te
herinneren.
In het Parool van die dag staat dat de laatste
Nederlandse dienstplichtigen ontvangen werden
met een militair muziekkorps uit Nijmegen. Lt.
Generaal Buurman Van Vreeden had een
boodschap van de Koningin. Hoe blij waren die
mannen. Zij konden op 29 april direct van boord
en naar hun huis gaan. En wij? Met lege handen
en zonder welkomstwoord op deze kade. Wat nu?
Waar gaan we naar toe?
Oom Aponno (van de Molukse Aponno-delegatie
in Nederland) stelde ons in zijn toespraak gerust
en vergeleek ons met het volk van Israël: nu nog
in den vreemde, maar op weg naar een vrij
Ambon. Dat betekende voor onze ouders: geduld
hebben.
Tijdelijk werd permanent. De eerste jaren
opgeborgen in kampen, later in woonwijken.
Zie je het voor je? Ruim duizend soldaten, hun
vrouwen en kinderen van de loopplank, in
bussen, ook van Garage Kool (familie van Ries)
notabene, vervoerd naar Amersfoort via
Soestdijk. Er was vanwege Koninginnedag een
omleiding rondom het paleis. Kapitein Van
Maanen (onze militaire begeleider) kreeg het
voor elkaar dat de bussen met Molukkers erin
door mochten rijden langs het paleis. Zo konden
de laatste drie bussen de koningin, de prins en
prinsessen toch op het bordes ontdekken.
Uiteindelijk belandden wij in kamp Graetheide bij
Geleen.

Nu 70 jaar later, wat is er van ons geworden? Ik
denk dat vooral mama's geloof en vertrouwen,
dat waar je ook bent, God daar is met zijn oneindige liefde, ons heeft geleid. Zo inspireerde zij
papa en ons kinderen. Zoals veel Molukse ouders
toonden papa en mama ondanks de teleurstelling
en zich vernederd voelen, moed en kracht om vol
te houden.
Velen, door te blijven geloven aan een eens vrij
Ambon, aan de vlag, aan de RMS-gedachte (de
gedachte aan een vrije Republiek der ZuidMolukken). Anderen zoals onze ouders hielden
ons voor vooral mensen te zijn, bewust van onze
Molukse roots met die normen en waarden.
Trots mogen we zijn op waar we vandaan zijn
gekomen. Trots op de Molukse vlag, daar heb je
geen RMS voor nodig!
Trots op onze kleur; samen hebben wij en velen
met ons Nederland extra kleur gegeven. Trots
omdat we een rijk moederland hebben, rijk aan
cultuur, muziek, geschiedenis en heerlijke
keuken. Onze ouders hebben ons voorgedaan,
dat wij in ons nieuwe vaderland eersterangs
burgers kunnen zijn. Denk maar aan onze
moeder met haar koninklijke onderscheiding
Oranje-Nassau (1981) en de zilveren erepenning
van de gemeente Tiel (1985). Onze vader in de
krant (1978) met zijn staat van dienst aan de
Glasfabriek in Leerdam en in augustus 1998
alsnog onderscheiden met het Mobilisatie
Oorlogskruis.
Als tweede generatie leren we onze kinderen en
kleinkinderen spelenderwijs houden van onze
jajans (lekkernijen), tellen in het bahasa, maar
vooral het verhaal vertellen van onze orang
Ambon hier in Nederland, aangeland als
verzwegen soldaten. Hier hebben ze opnieuw,
ver van hun tanah air (moederland), geschiedenis
gemaakt.
Wij en onze derde en vierde generatie zijn
mede-eigenaars van Nederland geworden. Mede
verantwoordelijk voor vrede en opbouw van ons
nieuwe vaderland. Wij zijn rijk, zowel een
moederland als een vaderland te hebben waar
tussen je vrij kunt reizen.
Jangan lupa Maluku! Vergeet Maluku niet!
Toma! Voorwaarts!
Sara de Weerd-Walakutty
Javakade, Amsterdam
30 april 2021
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In de stad en verder…
Wake voor vluchtelingen:
ontmoeting verandert
Zaterdag 19 juni, 12.00 uur tot zondag
20 juni, 12.00 uur
Buurt-en-kerkhuis Bethel,
Thomas Schwenckestraat 30
Iedereen die in 2018/2019 iets van het intense
en impactvolle kerkasiel voor de familie
Tamrazyan in de Bethelkapel heeft meegemaakt,
weet het: ontmoeting verandert. Als je gevluchte
mensen ontmoet, doet dat iets met je. Er groeit
betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. Je gaat
genuanceerder denken. Je gaat ons land en de
wereld anders zien. Diezelfde ontmoetingen doen
ook iets met de mensen die hierheen gevlucht
zijn, met ieders gevoel van waardigheid. Je
gehoord en gezien voelen maakt veerkrachtig.
Voor de familie Tamrazyan kwam, na een
onafgebroken kerkdienst van 97 dagen en
nachten, een einde aan de onzekerheid ten
aanzien van hun verblijf in ons land. Voor veel
andere mensen is het laveren tussen hoop en
vrees - helaas nog vaak veel te lang - de
dagelijkse realiteit.
Met de jaarlijks terugkerende 24-uurs wake op
Wereldvluchtelingendag staan we stil bij de nood
van alle mensen die hun land zijn ontvlucht. Dit
jaar gaat het om ‘ontmoetingen’ met deze
mensen en de ‘veranderingen’ die deze
ontmoetingen teweeg brengen.
De Wake voor vluchtelingen bestaat vooral uit
afwisselend korte vieringen, ervaringsverhalen en
interviews. De wake in Bethel zal in ieder geval te
volgen zijn via een livestream, waarvan de link te
vinden is op www.wakevoorvluchtelingen.nl. Als
er mensen fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt dit
later bekend gemaakt.
De Wake voor vluchtelingen is een initiatief van
de Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag en
Stek, stichting voor stad en kerk. Dankzij Kerk in
Actie worden er dit etmaal ook elders in het land
door kerken wakes georganiseerd. Een overzicht
is te vinden op www.wakevoorvluchtelingen.nl.

25 kerken beschreven en gefotografeerd als
koffietafelboek
Den Haag kent een uitzonderlijke rijkdom aan
kerken met fraaie interieurs en vele pronkstukken. Er zijn er meer dan honderd in Den Haag.
Gebouwd vanaf de Middeleeuwen in uiteenlopende stijlen, van gotiek tot functionalisme. Recent
verscheen het boek Een lust voor het oog,
25 Haagse Kerken van erfgoeddeskundigen
Botine Koopmans en Dick Valentijn, een
overzichtswerk van de 25 meest bijzondere
kerkinterieurs in Den Haag. Wie ze kent, zal
genieten van de herkenning. Voor wie ze niet
kent, is dit boek een aangename verrassing in
woord en zeker ook in beeld! Door het grote
formaat komen de foto's extra mooi uit.
Het boek is in april verschenen bij uitgeverij
Verloren (372 pagina’s, € 39,95) en verkrijgbaar
bij de betere boekhandel, bol.com of rechtstreeks
bij de uitgever (https://www.verloren.nl)
Informatie is ook te vinden op de site:
https://www.haagsehistorie.nl; lees meer op
deze website, bijvoorbeeld over de kerk van de
Amerikaans protestantse gemeente, eind jaren
vijftig gebouwd voor de wereldtentoonstelling in
Brussel en daarna verscheept naar Den Haag.
Het periodiek verschijnende blad ‘Haagse
Historie’ zal in het zomernummer een portret van
onze kerk opnemen, zoals bij de aankondiging
van het boek is gesteld: door de eeuwen heen
liefdevol bij elkaar gespaard en onderhouden
door de gemeenteleden.
Wij zijn trots dat de samenstellers bij de start
van hun werkzaamheden onze kerk als zo
belangrijk hebben aangemerkt dat er meteen
plek was in deze publicatie. Van harte aanbevolen
om u via de aangegeven sites te oriënteren en te
genieten. Alle foto’s zijn in 2019 gemaakt en
geven een natuurgetrouwe weergave van de
schoonheid van ons interieur.
Namens KRM, Hans Koopman
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Kerken in verandering
Het Haags Gemeentearchief (HGA) houdt
ontwikkelingen in de stad in de gaten en probeert daar waar veranderingen plaats (gaan) vinden, deze vast te leggen voor de generaties na
ons, zowel in tekst als in beeld. Eén van de veranderingen van de afgelopen jaren betreft de
kerkgebouwen in Den Haag. Een groot deel van
deze gebouwen heeft een monumentale status
en is beschermd voor de toekomst, ook wanneer
zij hun religieuze bestemming hebben verloren,
maar dit geldt helaas niet voor alle kerkgebouwen. Onze Lutherse Kerk is gelukkig (en terecht)
een Rijksmonument.

De kerkengebouwen waar het in het HGA-project
om ging zijn: de Bethelkerk (Händellaan 50,
wijkgebouw en groepswonen), Franciscuskerk
(Monsterseweg 93; Parnassia), H.H. Engelbewaarders (Brandtstraat 89; West-Afrikaanse
geloofsgemeenschap), Heilig Hartkerk
(Teniersplantsoen 15; Multicultureel Ontmoetingscentrum ), Heilige Sacramentskerk
(Sportlaan 127; gesloopt), Heilige Theresia van
Lisieux (Apeldoornselaan 240-242; op nominatie
voor sloop), Jeruzalemkerk (Pomonaplein 49;
o.a. een lunchroom), Martelaren Van Gorcum
(Stadhoudersplantsoen 28; indoor trampoline
park), Noodkerk St. Paulis (Oude Haagweg 509c;
laatst bekende bestemming een meubelzaak),
O.L.V. Allerheiligst Sacrament (Grovestinstraat
44; nog onbekend), Ontmoetingskerk (Aaltje
Noordewierstraat 199; sloop voor woningbouw),
Oud Gereformeerde Kerk (Rogstraat 9; theater),
Pauluskerk (Mgr. Nolenslaan 8; woningen), Pius
X-Kerk (Zonneoord 286; gezondheidscentrum),
Pniëlkerk (Tesselsestraat 69; gesloopt), Salvatorikerk (Nunspeetlaan 54; onbekend), Thabor
Kerk (Prins Mauritslaan 15; nog onbekend), Valkenboskerk (Loosduinsekade 359; nog onbekend), Zevende Dags Adventisten (Noord West
Buitensingel 20; gesloopt).

Bij nader onderzoek bleken in Den Haag 19
kerken niet meer in hun oorspronkelijke functie
in gebruik te zijn en bovendien geen monumentenstatus te hebben. Een aantal hiervan bleek
zelfs al op de slooplijst te staan. Dit betekende
dat het HGA snel moest handelen om het
exterieur- en het interieur van deze religieuze
gebouwen alsnog vast te laten leggen. Daarom
gaf het HGA de kunstenaar Chris Nobels en fotograaf Piet Gispen de opdracht om een aantal kerken, waarvan nog geen of weinig beeldmateriaal
in deze collectie van het HGA aanwezig was, vast
te leggen. Overigens zijn er meer kerken zonder
monumentenstatus, maar deze kerken zijn nog
in gebruik bij de oorspronkelijke geloofsgemeenschappen. Daarom hebben we die niet in dit
project betrokken. De 19 kerken waar ik het over
heb zijn, om ze geschikt te maken voor de
nieuwe functie, over het algemeen ingrijpend
veranderd, maar zijn in het straatbeeld nog als
kerkgebouw herkenbaar. Enkele kerkgebouwen
hebben met succes een nieuwe functie gekregen,
bijvoorbeeld als gezondheidscentrum, cultureel
centrum of er werden woningen in gerealiseerd.
Het is helaas niet bij alle vrijgekomen kerken
gelukt om een passende nieuwe functie te vinden. Deze kerken kwamen daarom op de nominatie te staan om gesloopt te worden. Een aantal
kerken verdween echter weer van de slooplijst
door acties van omwonenden, want ook
niet-gelovigen hechtten waarde aan de
kerkgebouwen die een markant beeld uitmaken
van hun woonomgeving. Van deze kerken is op
dit moment nog niet duidelijk wat de herbestemming gaat worden of dat de projectontwikkelaars
uiteindelijk toch nog hun zin krijgen en deze
kerken alsnog gesloopt gaan worden.

Jeruzalemkerk (Tekening Chris Nobels)
Naar aanleiding van dit kerkenproject heeft het
HGA een vervolgproject opgezet ‘Geloven in verandering’, waarbij een selectie is gemaakt van
kerken, moskeeën en synagogen, die een andere
bestemming hebben gekregen of een waarin een
nieuwe geloofsgemeenschap is gevestigd. Hierbij
is gekozen om in elk stadsdeel – er zijn acht
stadsdelen in Den Haag – bij één of twee geloofsgemeenschappen of omwonenden verhalen
op te halen over de betekenis van het gebouw en
de nieuwe rol die het gebouw of de gebruikers
hiervan in de samenleving spelen. De verhalen
achter de stenen. In de volgende Luther Heraut
zal ik hierover nog wat meer vertellen. Toen ik
dit verhaal schreef kwam het bericht dat één van
moskeeën in Den Haag, de Al Fath Moskee, die
een belangrijke rol in de buurt speelde, samen
met veertig woningen op 20 mei jl. door brand is
verwoest. De woningen en de moskee zijn gelegen aan de Wouwermanstraat. Gelukkig zijn er
bij deze enorme brand geen slachtoffers gevallen. En komt er gelukkig van alle kanten
(financiële) hulp voor de getroffen bewoners, die
alles kwijt zijn.
Nicolette Faber-Wittenberg

Valkenboskerk (Foto: Piet Gispen)
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Kerkdiensten: wie helpt?
De kerkdiensten die elke 14 dagen gehouden
worden in WoonZorgPark Swaenesteyn en in
Swaenehove zijn voor veel bewoners heel
waardevol. De geestelijk verzorger organiseert
deze diensten. Soms is de geestelijk verzorger
voorganger, de andere keren zijn er voorgangers
van buiten.
De muziek wordt verzorgd door professionele
organisten. De diensten zijn eenvoudig en
toegankelijk voor bewoners met verschillende
kerkelijke achtergronden.
Voor deze diensten op zondagmiddag om
14.30 uur hebben we weer vrijwilligers nodig.
Mensen die de bewoners ophalen en na de dienst
(en de koffie) weer terugbrengen. Het is leuk
werk, met fijne collega’s en dankbare bewoners.
Als u dit leest, als familie, als contactpersoon, of
als mantelzorger, en u wilt af en toe helpen, dan
zou u ons uit de brand helpen!
Neemt u contact op? Dan kan ik u geheel vrijblijvend verdere informatie geven.
Heel fijn als we een beroep op u mogen doen!

DE LUTHER HERAUT voor juli/augustus
2021 verschijnt op zaterdag 2 juli. Kopijsluiting: vrijdag 25 juni 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).

Dirk Gudde, geestelijk verzorger (Swaenehove)
06-57346395
d.gudde@saffiergroep.nl

Activiteitenoverzicht
Op deze plek vindt u normaal gesproken het overzicht van activiteiten voor de komende
weken. Bij het drukken van deze Luther Heraut is nog niet helemaal duidelijk welke
versoepelingen wij kunnen doorvoeren. Wilt u op de hoogte blijven, abonneert u zich dan op
de mail via Teken van leven (aanmelden via lutherheraut@gmail.com)
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Kinderkerk
Dag kinderen van onze kinderkerk,
Luther heeft eens gezegd: Hoe zachtmoediger je
bent, des te dichter ben je bij de hemel.
Daar moet ik steeds aan denken nu Ineke niet
meer bij ons is. Zo kennen we haar,
zachtmoedig.
Maar ze werd plotseling heel erg ziek.
Jullie hebben een kaart voor haar geknutseld en
geschreven dat ze gauw beter mag worden
en weer terug bij ons zal zijn. Dat is niet gebeurd
en dat voelt heel verdrietig, vooral voor Peter,
haar man, de kinderen van haar school, voor
iedereen die haar kent in onze kerk. Zou het ons
troosten als we geloven dat ze nu dicht bij de
hemel is?
Over dat geloven horen we steeds, ook in de
volgende zondagen.
Zondag 6 juni: We horen over twee mannen die
hetzelfde doen: mensen dopen. Of is er toch een
verschil tussen Johannes en Jezus?
Op 13 juni horen we dat Jezus in een gebied
komt waar Samaritanen wonen. En Joden denken
en zeggen niet veel goeds over hen. De vrouw bij
de waterput snapt ook niet waarom Jezus daar is
en zelfs haar om water vraagt. Jezus zegt dat hij
haar kent en alles weet van haar. Hij vertelt haar
wie hij is, de Messias. Hij is ook voor haar en
voor ieder die bij haar hoort gekomen.
Op 20 juni gaat het verhaal in Samaria verder.
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Zie je die
velden met graan. Je hoeft het alleen nog maar
te plukken en er van te eten. Zo is het ook met
de mensen om ons heen. Je hoeft ze alleen maar
te vertellen over de woorden van God en ze
zullen het geloven.”.
De laatste zondag in juni horen jullie weer een
bijzonder verhaal over onder meer een
groenteman die niet alleen verkoopt, maar ook
iets moois voor je heeft. Om te leven heeft iedereen eten en drinken nodig. Maar wat heb je nodig om fijn te kunnen leven....
We zien jullie graag in de kinderkerk!
Dag! Tot zondag!
Groeten van Jolien, Mascha, Sylvia en Sara
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Erediensten: we kunnen momenteel maximaal 30 kerkgangers welkom heten (na aanmelding).
Daarnaast worden de diensten live gestreamd en zijn ze 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)

Zondag 6 juni
Eerste zondag na Trinitatis
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra

Habakuk 2:1-4
1 Johannes 2:2229 Johannes:22-36

Zondag 13 juni
Tweede zondag na Trinitatis
Ds. Jannet van der Spek
Zondag 20 juni
Derde zondag na Trinitatis
Ds. Erwin de Fouw

Micha 4:1-7
Heb 12:18-29
Johannes 4:5-26
Jona 3:6-4:11
Efeziërs 2:11-22
Johannes 4:27-42

Zondag 27 juni
Vierde zondag na Trinitatis
Ds. Jannet van der Spek
LuLu-viering in de Lukaskerk (Om en
Bij 2, aanvang 10.15 uur)

Hosea 14:1-7
Handelingen 9:3643 Johannes 4:4352

Zondag 4 juli
vijfde zondag na Trinitatis
Ds. Wilna Steenbergen

Ezechiël 47:1-12
2 Korintiërs 4:7-15
Johannes 5:1-18

Collecten (pag. 5)

Noodhulp
Onderhoud gebouwen
Kleur: groen
Diaconie
Kerk
Kleur: groen
Straatpastoraat
Onderhoud gebouwen
Kleur: groen

KiA-vakantietasjes
Kerk
Kleur: groen

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.

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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