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Luther, Oranje en Regenten m/v
Op 23 oktober reden Mascha de Haan, Rien Sprong en Frank Everaarts naar Amsterdam.
De directe aanleiding was de tentoonstelling Luther & Oranje in ‘ons eigen’ Luther Museum.
Praktisch om de hoek ligt de Hermitage, dus toen we toch die kant op gingen…

U leest er alles over elders in deze Luther Heraut.
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De oogstdienst half november grijpt terug op de
dankdag van 3 november. Voorgangers hebben
de neiging om van de dank weer snel naar de
zorg te springen. Hoe begrijpelijk ook, juist
danken helpt vaak om die zorgen aan te kunnen.
Een danklied van Michael Steehouder:
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Dank voor de adem en het licht,
de dag van mijn geboorte,
de horizon waarheen ik ga.
Dank voor het licht van zon en maan,
de flonkerende sterren,
de lange gang van mijn bestaan.

Pastoralia

Dank voor de aarde die mij draagt,
het water om te drinken,
het vuur dat licht en warmte geeft.

Beste mensen,
Als ik dit schrijf (29 oktober) zitten we vlak voor
Hervormingsdag en Allerzielen. Hervormingsdag
zullen we gedenken met een feestelijke viering
samen met de Lukaskerk. We vieren natuurlijk
niet de breuk binnen de kerk, maar de herontdekking van het belang van de bijbel, de genade
en het geloof en de vrolijke inzet van Luther. Er
ging vanwege Hervormingsdag een groet naar
Kusu Kusu Sereh.
Op 31 oktober gaat de wintertijd in en wordt het
weer vroeg donker. In de kerk gebeurt er juist
veel. Op 2 november, Allerzielen, zal de kerk van
16.00-19.00 uur open zijn om mensen uit de
buurt en stad de kans te geven een kaarsje aan
te steken en hun geliefde doden te gedenken.
Ook het Citykwartier zal die middag in het teken
staan van Allerzielen. Net als iedere dinsdag bent
u van harte welkom.
Op 7 november zal 's middags voor het eerst
sinds februari 2020 weer Kliederkerk zijn. Kerk
voor de allerkleinsten tot en met 8 jaar en hun
(groot-)ouders en vrienden, met een eenvoudig
verhaal, knutsels en spelletjes. Deze keer zal de
Kliederkerk in het teken staan van Sint Maarten.
Op 14 november is er 's ochtends oogstdienst,
waarin we onze gaven kunnen delen voor de
voedselbank en het heilig avondmaal mogen
vieren en 's middags is er een ouderendienst.
Op 21 november, Eeuwigheidszondag zullen we
de namen noemen van de mensen uit onze
geloofsgemeenschap die afgelopen jaar overleden
zijn. Als u wil dat de naam van een geliefde,
naaste of familielid wordt genoemd die geen lid is
van onze kerk of al langer geleden is overleden,
dan kunt u die naam en geboorte- en sterfdatum
doorgeven aan ds. Erwin de Fouw. Natuurlijk is er
tijdens die viering voor iedereen gelegenheid om
in stilte een kaars aan te steken.
En dan mogen we op 28 november al weer Eerste
Advent vieren! De ouderensoos viert voor die tijd
al Sinterklaas en ondertussen is hard gewerkt om
alle ouderen een Adventsbox te brengen en
krijgen alle kerkgangers er ook twee. Een voor
zichzelf en een om weg te geven.
Kortom, volop gelegenheid om het licht te blijven
zien en voor elkaar te ontsteken juist als het
vroeg schemert. Ik vraag me af of er altijd zo
veel te doen is of dat we aan het inhalen zijn wat
we door de coronatijd allemaal gemist hebben.
Het is heerlijk om weer bij elkaar te kunnen
komen.

Dank voor het leven, hart en ziel,
de hoop die houdt mij gaande,
belofte dat het goed zal zijn.
Dank voor wie zorgen voor elkaar
en die elkaar waarderen,
in eerbied door het leven gaan.
Dank voor het tedere gebaar
de kussen op de monden,
een ander die mijn leven deelt.
Dank voor het woord dat klinkt en roept,
dat opkomt voor de vrede,
als waarheid door de wereld gaat.

Dank voor het lied dat vreugde schept,
dat verder draagt dan woorden,
dat mensen één maakt met elkaar.
Dank voor de nacht die stilte geeft,
de slaap en tijd voor dromen
totdat de nieuwe dag begint.
Dank voor de toekomst die mij wacht,
de lengte van mijn dagen
totdat mijn tijd voorbij zal zijn.

(uit zangen voor zoeken en zien)

Ik hoop dat het lukt,
hartelijke groet namens de kerkenraad,
Ds. Jannet vd Spek

Bedankt
Graag willen we iedereen bedanken voor het
medeleven en de mooie woorden, bloemen,
kaarten, e-mails, telefonisch en persoonlijk na
het overlijden van onze lieve moeder
Leuni Lok-Meerman. We bewaren daardoor
mooie herinneringen aan een waardig afscheid.
Henk en Ida Baaima
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Uit de gemeente

De laatste dag in oktober vieren we Hervormingsdag. Deze dag viel dit keer op zondag, zodat we
oktober af konden sluiten met een feestelijke
viering, met medewerking van de cantorij, die
onder andere ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ van
Georg Friedrich Telemann ten gehore heeft
gebracht.
15 november vergaderen we samen met de
Lukasouderlingen over de plannen en activiteiten
tot het einde van het jaar.
Tot slot wens ik u allen, nu de dagen weer korter
worden in dit najaar, goede moed en gezondheid
toe.
Diny Groeneveld

De kerkenraad vergaderde
In de oktobervergadering (met de eigen kerkenraad) bespraken we het al dan niet vragen om de
coronacheck bij kerkelijke activiteiten.
De kerkenraad besloot hiervan af te zien in het
vertrouwen dat gemeenteleden niet komen bij
klachten en elkaar de ruimte geven om veilig
aanwezig te kunnen zijn.
In het gezamenlijk deel met de kerkenraad van
de Lukaskerk gingen we na een korte introductie
door Jannet van der Spek en Coos Santing in
groepjes in gesprek over ‘Levenskunst en geluksactiviteiten’ aan de hand twaalf ‘stellingen’, die
als uitgangspunten dienden voor de gesprekken
Loes Klijn, secretaris
Uit de Diaconie
De oktobervergadering van de
Diaconie, stond al aardig in het teken
van het komende nieuwe kerkelijk
jaar, de adventsperiode. Dit jaar zullen
er weer adventsboxjes klaargemaakt
worden en zijn we al gaan uitkijken
hoe en door wie deze boxjes bezorgd worden.
Het werk achter de schermen is nu gedaan en
dankzij de medewerking van Jowien en Jolien,
maar zeker niet minder van onze koster Henk
Baaima, zien we dit met vertrouwen tegemoet.
Een bekende tekst is geworden: "samen krijgen
we........”. Voor het kerkenwerk geldt dit natuurlijk ook,
samen krijgen we het voor elkaar. Op naar het
nieuwe kerkelijk jaar! En denkt u ook aan de
vacatures die (zijn) ontstaan in de Diaconie?
Een hartelijke groet van uit de Diaconie!
Gerard van der Laan
Van de ouderlingen
Toen de vorige Luther Heraut verscheen, was net
de herfst begonnen. Maar dit was nog niet echt
merkbaar, behalve al aan wat fraai verkleurde
bomen. Nu zitten we er middenin en ligt de tuin
vol afgewaaide bladeren door het onstuimige
herfstweer. De boom, die twee jaar geleden half
was geveld door storm in de winter, heeft door
de laatste herfststorm opnieuw een groot deel
van zijn takken verloren. Er is nu weinig meer
over van de eens zo prachtige boom. Maar hij
laat zich toch niet klein krijgen, want tegen de
zijkant van de stam groeit weer een nieuwe
boom. Dat is het wonder van de natuur.
Ook in onze gemeente laten we ons niet uit het
veld slaan en blijven we hopen dat we, net als die
nieuwe boom, naar een gezonde toekomst toe
mogen groeien. In oktober hebben we eindelijk
weer het Heilig Avondmaal mogen vieren. En dat
was fijn. We hebben lang nagedacht over de
vorm in coronatijd en menen dat we dit veilig en
op verantwoorde wijze hebben gedaan. Graag
willen we dit voorlopig zo blijven doen, als dit
mogelijk mag blijven.

DE LUTHER HERAUT voor december 2021
verschijnt op zaterdag 4 december.
Kopijsluiting: vrijdag 26 november 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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Een nieuw beleidsplan!
Ons huidige beleidsplan ‘Vele zielen, één
gemeente: met een luthers hart’ liep van 2017
tot en met 2020. In 2020 konden we ons niet
goed voorbereiden op een nieuw beleidsplan,
voornamelijk door alle coronabeperkingen. We
hebben het plan - met instemming van de
gemeente - met een jaar verlengd en zijn in 2021
met een werkgroep van start gegaan. We hebben
met verschillende gremia gesproken en hebben
inmiddels een ‘mindmap’ aan richtinggevende
gedachten, maar nog geen concreet plan
beschreven. Graag nemen we u als gemeentelid
daarin nog verder mee. Op donderdag 18 november, 20.00 uur bent u welkom mee te denken.
Ds. Jannet van der Spek begeleidt ons dan in een
werkvorm die nog meer input kan geven voor het
te schrijven plan. We hopen op uw komst!
ds. Erwin de Fouw, Ewald Grund,
Ida Baaima, ds. Jannet van der Spek,
Martin de Zeeuw, Mascha de Haan
en Myrthe de Haan

Contactadressen
Kosterij:
Lutherse Burgwal 7
Kosters: Henk Baaima en
Nigel Lamb (re-integratie),
070-3636610,
kosterij@luthersekerk-denhaag.nl
De kerkenraad
Voorzitter: vacant, plaatsvervangend voorzitter
Mascha de Haan, tel. 06-14853009
Secretaris: Loes Klijn, tel. 06-40630184
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
Predikanten
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl
Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145,
erwindefouw@telfort.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).
In WoonZorgPark Swaenesteyn
(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag,
070-4487000) is Hassan Bakir als geestelijk
verzorger werkzaam.

Herhaalde oproep van de kosters!
We prijzen ons gelukkig, dat er op veel momenten in de week verhuur van ons kerkgebouw is.
We hebben er soms niet eens weet van. Koster
Henk is veelal aanwezig, koster Nigel is nog aan
het re-integreren en deels aanwezig. Vrijwilligers
helpen soms al een handje. Maar kosters kunnen
niet 24/7 werken, ook zij hebben recht op vrije
tijd. Daarom nogmaals de oproep om samen de
schouders eronder te zetten. Zo helpen we elkaar
en kan de kerk vaak beschikbaar zijn.





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

Het liefst drinken we onze koffie en thee
weer uit echte kopjes (en niet meer uit
papieren bekertjes). Wie kan op zondag
helpen bij het koffieschenken en vervolgens
met de afwas? We hebben een afwasmachine, maar daar komt het natuurlijk niet
vanzelf in en uit… Een roostertje zou fijn
zijn.
Wie helpt graag een handje mee met
schoonmaken van de diverse zalen?
Wie is graag gastheer of –vrouw bij concerten en bijeenkomsten?

Orgelcommissie
Contactpersoon: Nico van Stokrom
Kerkkoor Maarten Luther
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com
Elke dinsdagavond van 20.00–22.00 uur.
Stichting Wees– en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220
Jour der Senioren
Els Gaemers, tel. 070-3200972

U kunt zich melden bij Henk Baaima.

Werkgroep publiciteit
Coördinator: Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com),
webbeheerder: Anders van der Meij
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima

Collectebonnen
Op de zondagochtend is het voor de koster soms
best druk. Het is fijn wanneer u tevoren contact
opneemt als u zondag collectebonnen per vel wilt
ophalen. De koster kan ze dan voor u klaar
leggen.
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Diaconale hulp
Algemene informatie via college van diakenen.

Collecten Diaconie

Zondag 7 november – Micro Hydro Project Papua Nieuw Guinea
Via de familie Sapioper zijn we sterk verbonden
met dit project. Vanuit het onafhankelijke Papoea
Nieuw-Guinea wordt door de kerk initiatieven
genomen om de leefsituatie van de mensen te
verbeteren. Er is grote behoefte aan schoon
drinkwater en elektriciteit. Het kader voor het
technisch programma wordt opgeleid aan de
technische school in Jakarta. De leraren nemen
daarna de scholing van jongeren ter hand, om zo
de projecten uit te voeren.

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 14 november – Noodhulp
Steeds zijn er nieuwe brandhaarden en rampen in
de wereld. Daarom collecteren we op voorhand
voor noodhulp, zodat we geld in kunnen zetten,
daar waar nodig. De Diaconie zal melden waar de
noodhulp naartoe gaat.
Zondag 14 november – Voedselbank Ouderendienst
In de kerk staat de kist achter de banken aan de
kant van het orgel. Elke donderdag komen
mensen naar de Lukaskerk om een voedselpakket
op te halen. Mensen, die zonder deze pakketten
de week niet doorkomen. Van harte vraagt de
Diaconie uw ondersteuning, zowel in geld met
deze collecte, als met houdbare goederen in de
voedselbankkist.

Rondom de zondag
Opbrengsten van de collecten
Opbrengsten van de collecten 3 t/m 24 oktober
met de volgende collectedoelen:
Israëlzondag
Luth.Wer.Fed.
KIA–Wer.voeds.
Onderhoud
Muziekinstr.

€ 83,15
€ 86,70
€ 64,00

pin
€ 35,00
€ 10,00
€ 5,00

totaal
€118,15
€ 96,70
€ 69,00

€ 65,50

€ 15,00

€ 80,50

Zondag 21 november – Eeuwigheidszondag
- Orgelfonds
Het orgel hoort u in de diensten en we kunnen
van harte zingen. Er worden orgelconcerten
gegeven en kooruitvoeringen met orgelbegeleiding. Genoeg redenen om het orgel in goede
conditie te houden. Graag vragen we u om
geldelijke ondersteuning.

Via overschrijving heeft de Diaconie voor
algemeen een bedrag van € 37,50 ontvangen en
voor het Orgelfonds is €15,00 overgemaakt.
Voor kerk en onderhoud gebouwen is tot en met
24 oktober € 274,10 ontvangen.

Zondag 28 november – Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtcentrum in de Schoolstraat, een Open Deur in de Haagse binnenstad.
Een rustpunt, een plaats van ontmoeting waar je
vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en je zorgen met een ander kunt delen. Er is
een pastor in dienst en vrijwilligers zijn
gastvrouw- en heer.

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.

Zondag 5 december – KIA-Kids in Rwanda
Op 1 december is het Wereldaidsdag. Daarom
collecteren we voor aidswezen in Rwanda.
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda,
groeide uit tot een stevige organisatie voor
kinderen en verzorgers, die te maken hebben
met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben.
Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op
school. Verzorgers ontvangen steun met goed
voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via
sport en spel leren kinderen omgaan met hun
ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt
er nog een hele toekomst voor je.

Alle gevers hartelijk dank!
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Door de week heen

Ouderendienst - zondag 14 november
De ouderendienst, een speciale viering in de
Lutherse Kerk: een fijne zondagmiddag voor
mensen die door ouderdom of ziekte aan huis
gebonden zijn. Er staan vrijwilligers klaar om te
helpen met rolstoelen, koffie en thee - of wat dan
ook. U hebt ruim tijd voor bijpraten met oude
bekenden, vooraf en in de pauze. Elke keer
opnieuw wordt het zo een gezellige ontmoeting
tussen ouderen van Lukaskerk en lutherse
gemeente.

Het groene geloof
Een aantal jaar geleden had dagblad Trouw een
serie over ‘groen geloven’, een wijze van geloven
die recht probeert te doen aan de kwetsbaarheid
van de aarde, waarvan christenen geloven dat
deze Gods schepping is. Een belijdenis waaraan
de gelovige mens ook de opdracht ontleent tot
goed rentmeesterschap over de wereld waarin hij
leeft. Tegenwoordig wordt het thema duurzaamheid vooral besproken in termen van het
beperken van de klimaatverandering /
opwarming. Maar er zitten natuurlijk veel meer
kanten aan. Ook voor de kerk is het een relevant
thema. Ik denk dat het goed is om er ook in de
lutherse gemeente met elkaar over na te denken
wat wij als christenen samen met anderen
kunnen bijdragen aan een manier van leven die
ons leefmilieu minder belast en die recht doet
aan ons leven als schepselen te midden van al
het andere geschapene. Hoe precies weet ik nog
niet, maar ik zal er, samen met collega Jannet
van der Spek, op terugkomen. Overigens gebeurt
er op dit terrein al veel in de Lukaskerk, waarmee
wij samenwerken. We hoeven het dus zeker niet
alleen te doen!

De komende ouderendienst is op zondag
14 november van 14.30 uur tot ongeveer 16.00
uur; ontvangst vanaf 14.00 uur. Ds. Erwin de
Fouw leidt de dienst.
U zult, als het goed is, voluit mogen zingen.
Indien enigszins mogelijk vieren wij (in
aangepaste vorm) samen het Avondmaal. De
Lutherse Kerk is zodanig ingericht dat 1,5 meter
afstand kan worden aangehouden.
De mensen die al bij ons bekend zijn als belangstellende, krijgen vooraf een persoonlijke
Uitnodiging, met het oog op vervoer dat wij regelen. Als u geen uitnodiging heeft gekregen en
deze dienst toch graag wil bijwonen, kunt u zich
gerust bij ons aanmelden. Welkom!

Voor deze Luther Heraut deel ik graag een stuk
met u dat ik in 2013 schreef voor de EvangelischLutherse gemeente Zwolle, waar ik toen werkte.
Het gaat in op de ‘groene theologie’ van de
Duitse lutherse theologe Dorothée Sölle, over wie
Andreas Wöhle zijn boek ‘Van de boom leren’
schreef. Hij zal in zijn Tischrede van 10 november
nader ingaan op haar werk. Een ook tegenwoordig nog zeer relevante theologe!

Sara de Weerd (Ev. Luth. gemeente),
070-3246943, saartjewalakutty@gmail.com
Christine Scheurkogel (Lukaskerk),
070-3808011, ce.scheurkogel@hetnet.nl

Voor ons allebei geldt: we hebben een antwoordapparaat voor als we niet aan de telefoon kunnen
komen. Spreek uw naam goed in. Dan bellen we
u beslist terug!

“Duurzaamheid is voor velen een nieuwe religie
geworden, of men nu reeds godsdienstig was of
niet. Ook in de kerken is duurzaamheid steeds
meer een thema, dat terugkeert in de preek, de
kerkdienst en in het beleid.
Het bracht mij ertoe om weer eens te kijken naar
wat ik eerder bij de Duitse theologe Dorothée
Sölle (1929 – 2003) heb gelezen. Zij probeerde,
zeker in de laatste werken die zij schreef, een
verbinding te leggen tussen ecologisch denken en
Bijbels denken. Als altijd was zij daarbij zeer
kritisch ten opzichte van hoe de kerken hebben
gesproken en gehandeld en nog altijd spreken en
handelen op het punt van het rentmeesterschap.

21 november - Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
noemen wij de namen van onze gemeenteleden
die in het afgelopen jaar zijn overleden en
steken daarbij een kaars aan. Ook voor hen wier
naam wij niet kennen, maar die gemist worden
door leden van onze gemeente, ontsteken wij het
licht van Christus. Wij denken ook aan mensen
die al langer geleden zijn overleden, omdat een
datum of jaartal ons daartoe aanzet; omdat zij
nooit echt uit onze gedachten zijn. Voor hen
kan er een kaars worden
aangestoken. Wilt u dat
op zondag 21 november
de naam genoemd wordt
van degene die u wilt
gedenken in de kring
van onze gemeente?
Geef dat dan door aan
ds. Erwin de Fouw

In haar latere werk (zoals ‘De hemel aarden Een ecofeministische benadering van de Bijbel’,
1996 München en Baarn) verwijt Sölle dat de
christelijke klassieke theologie eraan heeft
bijgedragen, dat de mens op aarde vervreemd en
vereenzaamd is geraakt en dat er sprake is van
een ecologische catastrofe. Dit komt mede door
de enorme tegenstelling die de theologie altijd
heeft gezien tussen mens en God. Als God ‘ganz
anders’ is, dan heerst Hij over aarde en wordt die
aarde vervolgens voor de mensen een plek van
louter feiten.
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De wereld wordt profaan en de mens gebruikt /
misbruikt de aarde, zonder haar heiligheid nog
recht te doen. Sölle vond, dat de christelijke theologie het tij moet proberen te
keren door op zoek te gaan naar bevrijdende
elementen in het religieuze erfgoed (het christelijke erfgoed , maar ook ander religieus erfgoed ,
zoals de wijsheid van de oorspronkelijke bevolking van Noord- en Zuid Amerika). Haar eigen
inspiratie haalde Sölle met name uit de bevrijdingstheologie en de feministische theologie.

ren? Wat hebben we echt nodig? Welke sociaalpolitieke betekenis kunnen we toekennen aan
onze arbeid? Daarom hekelt Sölle de globalisering, die alleen ten goede kan komen aan de
Eerste wereld en prijst de zelfvoorzienende economie van de armen, die veel minder roofbouw
pleegt op de natuurlijke voorraden.”
Ds. Erwin de Fouw
Reftermaaltijd 10 november over Dorothee
Sölle (1929-2003)
Dorothee Sölle was een Lutherse theologe die op
geheel eigen wijze theologie na Auschwitz én
geloof verbond met politiek en het alledaagse
geleefde leven, zoals haar echtscheiding. Ze was
zeer maatschappijkritisch, maar hield toch het
geloof en de hoop vast en kon dat alles ook nog
in begrijpelijke woorden opschrijven. Haar
belangrijkste en dikste boek heette Mystiek en
verzet (1998) en deze titel geeft haar inzet goed
weer. Ik denk dat ik door haar theologie ben
gaan studeren en heb trouwens geen van die
boeken weggedaan. Natuurlijk is wat zij schreef
voor een deel gedateerd, maar in deze tijd waarin
we zo op zoek zijn naar hoop en geloof in alle
maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen is Sölle weer hoogst actueel. Andreas Wöhle,
president van de Lutherse synode, die nog college van Sölle heeft gehad in Hamburg, schreef
recent een boekje over haar leven en theologische ontwikkeling met mooie fragmenten van
haar poëzie. Op 10 november zal hij hierover
spreken bij soep en brood in de Lutherse Kerk.
Aanvang 18.00 uur. Met volop gelegenheid voor
vragen en onderling gesprek.
Opgeven graag tot 9 november bij ds. Jannet vd
Spek, @:jmtvdspek@hetnet.nl.

Sölle vindt, dat we iedere theologie de vraag
moeten stellen of zij wel oog heeft voor de biologische en sociale werkelijkheid waarin mensen
leven. Op basis hiervan komt Sölle tot een theologie van de schepping, waarin mensen medescheppers van God worden genoemd. Daarbij is
voorondersteld dat de oorspronkelijke schepping
onvoltooid is. Toen God zei: “het is zeer goed”,
betekende niet: het kan niet beter…
Christelijk geloof is geen deïsme, met een God
als klokkenmaker die met een slinger de
schepping in gang heeft gezet, waarna de
werkelijkheid zich min of meer vanzelf ontrolt.
De schepping is een voortgaand proces en de
mens heeft eraan deel. Daarvan wordt God
overigens niet minder God, aldus Sölle. God
wordt juist meer God als mensen hun eigen
creatieve krachten gebruiken. Gods scheppingskracht is niet exclusief aan Hem voorbehouden.
Hij deelt die scheppingskracht met ons. Sterker
nog: God heeft mensen nodig, om het
scheppingsproces verder te laten gaan.
Met Carter Heyward spreekt Sölle van God als
‘kracht tot relatie’. Bijbels verbindt zij het met
het begrip ‘heilig’, dat in de Bijbel zowel voor God
als mensen wordt gebruikt. Als mens deelhebben
aan de schepping, in zowel sociale als meer
ecologische zin, is dus ‘Imitatio Dei’.
Sölle vindt dat vooral de protestantse traditie de
mens die mogelijkheid tot rechtvaardig handelen
ontzegt. Ze spreekt veel te pessimistisch over de
mens en legt zich neer bij de onveranderbaarheid
van de wereld en de zondigheid van de mensen,
waarvan alleen iets buiten de mens - God - hem
kan bevrijden. Daartegenover houdt Sölle een
pleidooi voor een visie op leven en werken, die
wortelt in de joods-christelijke idee van het
geschapen zijn naar Gods beeld.
Uit haar scheppingstheologie en de bijbehorende
antropologie (mens is medeschepper) ontwikkelt
ze een theologie van de arbeid, die vooral vraagt
naar de effecten van onze Westerse politiek ten
aanzien van industrie en grondstofgebruik op de
bevolking van de Derde Wereld. Er is alleen
verzoening met de natuur mogelijk, als er ook en gelijktijdig - verzoening met de armen is. Die
verzoening is nodig, want hoe het rijke Westen
nu omgaat met de arme delen van de wereld
komt neer op een oorlog tegen de armen, die
dagelijks aan zeer veel mensen het leven kost.
Volgens Sölle moet er voorrang gegeven worden
aan (zinvolle) arbeid boven kapitaal: mensen
moet weer door landbouw hun brood kunnen
verdienen. Goede arbeid is concreet en richt zich
op het vervullen van menselijke levensbehoeften.
We moeten ook in het Westen weer voortdurend
de vragen stellen naar: wat willen we produce7

Citykwartier
Elke dinsdag gaat om 17.00 uur de deur open en
is er de gelegenheid om een kaarsje aan te
steken, om elkaar bij een kop koffie of thee te
ontmoeten. Om 17.30 uur begint het avondgebed. Met een lied en een Bijbeltekst en stilte.
Rond 17.50 uur gaat ieder weer zijn eigen weg.
Het bevalt goed en we gaan er mee door. Informatie bij ds. Jannet vd Spek,
jmtvdspek@hetnet.nl.
Lucht je hart in de Lutherse Kerk
Iedere week op maandag van 17.00-18.00 uur
het biechtspreekuur. Een plek om je hart te
luchten. Een plek om te delen wat je dwars zit en
waar je toch niet voor naar een psycholoog wilt.
Een plek om los te laten en opnieuw te beginnen.
Het is een misverstand dat de reformatie de
biecht heeft afgeschaft. De reformatie was
gericht tegen de dwang van de biecht en het
misbruik dat er van werd gemaakt. Luther bleef
zijn hele leven biechten.
Biechtspreekuur in de Lutherse Kerk, Lutherse
Burgwal 7-9, elke maandag van 17.00-18.00 uur

Adventsboxjes
Vorig jaar hebben we voor het eerst Adventsboxjes uitgedeeld. U kreeg er één voor uzelf en één
om aan iemand uit te delen, met wie u de
adventstijd wilde delen. Vorig jaar wilden we al
samenwerken met het Straatpastoraat, maar
vanwege de Coronamaatregelen was dat niet
mogelijk. Dit jaar hebben we dit project weer
opgepakt en kunnen we de samenwerking met
het Straatpastoraat wel mogelijk maken.
De ouderen onder ons, vanaf 80 jaar, krijgen elk
jaar bezoek van een vrijwilliger, die een
kerstattentie komt brengen. We hebben besloten
dit keer de ouderen mee te betrekken in het
Adventsproject. De vrijwilligers brengen de
Adventsboxjes, zoals ze dat elk jaar doen met de
kerstattentie. Alleen worden nu alle bezoeken
afgelegd voor de eerste Advent. Naast het
kerstlicht en andere attenties zit er een boekje in,
geschreven door ds. Erwin de Fouw. Hierin wordt
aandacht besteed aan alle Adventszondagen en
aan Kerst. Zo nemen de ouderen deel aan de
voorbereiding naar Kerst toe. Wij hopen dat het
zinvol en verdiepend zal worden ervaren.
De vrijwilligers nemen vanaf 13 november hun
boxjes mee.
In de kerk delen we met Eeuwigheidszondag de
boxjes uit en kunt u een boxje voor uzelf
meenemen en één voor iemand aan wie u het
Licht wilt uitdelen.

Vrijwilligers in het zonnetje
In de lutherse gemeente en in de Lukaskerk
hebben we gelukkig veel vrijwilligers en die
zetten we graag op zaterdag 13 november in het
zonnetje. Het programma is als volgt:
12.30
13.00
14.00
15.30

uur
uur
uur
uur

ontvangst in de Lutherse Kerk
lunch
theatervoorstelling Bonne Route
afsluitend drankje en hapje

Bonne Route
Tjerk Ridder verzorgt een interactieve theatervoorstelling. Hij is met zijn ezel van Parijs naar
Groningen gelopen. De intensieve voettocht van
Eiffeltoren naar Martinitoren vol belevenissen en
ervaringen heeft geleid tot ‘Bonne Route’, zijn
derde theaterprogramma. Geïnspireerd door de
reis, ondersteund door pianist Jochem Braat en
filmmateriaal van onderweg vertelt en zingt Tjerk
over de belevenissen en ontmoetingen. Hij
wisselt daarbij ervaringen uit en stelt vragen aan
zichzelf en het publiek; over het delen van tijd,
verhalen, liefde, verdriet en bezit. In de grote zin
van het woord, over het delen van de planeet en
het delen van vrede.

Seniorenkring november 2021
Er is een bijeenkomst van de seniorenkring op
dinsdag 9 en op dinsdag 23 november van 13.30
tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den
Haag. 9 November is een spelletjesmiddag en op
23 november is onze jaarlijkse sinterklaasviering.
Of de goedheiligman dit jaar wel of niet daarbij
aanwezig zal zijn, blijft nog even een verrassing!
Op dinsdag 21 december hopen wij de kerstviering te kunnen houden. Deze zal zijn van 10.30
uur tot ongeveer 15.00 uur. In de ochtend is de
liturgische viering, waarbij ds. Erwin de Fouw
onze voorganger is en Roelfien Folkersma ons
begeleidt met zang en pianospel. Meer over het
middagprogramma en de manier van aanmelden
leest u in het decembernummer van de Luther
Heraut. Maar noteert u alvast deze datum in uw
agenda? U bent van harte welkom.
Met een hartelijke groet,
namens de vrijwilligers,
Els Pellen

Aanmelden kan via Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com)
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te stoppen, en dat die besturen een beetje willen
pronken met hun goede daden: soit… Maar de
tentoonstelling legde wel op een subtiele manier
de vraag op tafel: waar kwam de rijkdom waar
dit mee gedaan werd eigenlijk vandaan? Van
sommige individuele mecenassen is het duidelijk:
bestuursleden van de VOC verdienden natuurlijk
aan slavenhandel en “un-fair trade”. Ook de
(kerkelijke) Regenten en Regentessen hadden
waarschijnlijk niet helemaal schone handen.
Misschien was dat in onze eigen kerk ook wel zo,
daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Het is
verleidelijk te schuilen achter de wetenschap dat
invloedrijke functies indertijd vooral onder de
calvinistische machtshebbers verdeeld werden,
en dat niet-calvinisten minder makkelijk tot de
elite doordrongen. Een groot deel van het luthers
fortuin werd indertijd verdiend in de handel. Zelf
ben ik bang dat daar toch een minder mooi deel
van onze geschiedenis te vinden is. Zoals
gezegd: de tentoonstelling is een aanrader, en je
krijgt er denkvoer bij.
Naar het Luther Museum is het dan een minuut of
tien lopen, maar halverwege ligt oponthoud voor
wie er in geïnteresseerd is: het nieuwe namenmonument ter nagedachtenis aan hen die
omkwamen in de holocaust. Indrukwekkend, en
druk bezocht.
Reddende engelen?
Op zaterdag 4 december zullen we samen met
een aantal mensen van Lux onze kerstboom
opbouwen en versieren. We zijn op zoek naar
(vooral sterke) engelen die vrijdag 3 december
alvast de losse takken naar beneden willen halen
en op zaterdag ballen aangevers, lichtjes testers
en zo meer. Aanmelden bij koster Henk Baaima.

En zo kwamen we dan toch aan in het Luther
Museum, waar tot begin 2022 een tentoonstelling
te zien is over Luther & Oranje. Willem van
Oranje kwam zelf uit een lutherse familie en dat
heeft zijn denken en standpunten beïnvloed. In
de meer recente geschiedenis zien we in een
aantal generaties Duitse instroom in het koningshuis, en ook zij komen uit lutherse families.
Sommige van deze ‘instromers’ benoemden
bewust mede-lutheranen in de hofhouding.
Op de tentoonstelling zien we diverse portretten,
correspondentie van bijvoorbeeld prinses
Wilhelmina met ds. Fafié, een met een gift van
koningin-regentes Emma betaalde avondmaalsbeker uit luthers Maastricht, foto’s van Oranjes
bij lutherse gemeentes - zoals een foto van
koningin Beatrix in onze kerk bij de viering van
het 400-jarig bestaan van de gemeentes Delft en
Den Haag (grappig: exact 10 jaar daarvoor gemaakt, op 23 oktober 2011) - en ook meubilair
waar Oranjes op gezeten hebben, waaronder
twee stoelen uit onze eigen Hertogenbank.
Wat bijzonder is, is dat er twee brieven
tentoongesteld worden van Luther zelf. Vanzelfsprekend niet aan een Oranje geschreven, dat
zou een rare kronkel in de tijd zijn. Ze zijn ooit
door koningin Sophie aangeschaft. Omdat ze
kwetsbaar zijn, zijn ze in een minder fel verlichte
ruimte te zien. Uw verkenners waren tegen die
tijd zo moe dat ze die hele kamer vergeten zijn.
Een goede reden om nog eens terug te gaan. Wel
in combinatie met weer een andere tentoonstelling. Want eerlijk is eerlijk: het is echt een
grappige tentoonstelling (i.s.m. het koninklijk
huisarchief), maar een beetje klein om er vanuit
onze regio apart voor naar Amsterdam te reizen.
Frank Everaarts

In de stad en verder…
Luther, Oranje en Regenten m/v
Op 23 oktober reden Mascha, Rien en ondergetekende naar Amsterdam. De directe aanleiding
was de tentoonstelling Luther & Oranje in ‘ons
eigen’ Luther Museum. Praktisch om de hoek ligt
de Hermitage, dus toen we toch die kant op
gingen…
In de Hermitage bezochten we de tentoonstelling
Groepsportretten van de 17e eeuw, en die bleek
wonderwel aan te sluiten bij wat we later in het
Luther Museum zagen. In een grote zaal hangt
een haast overweldigende hoeveelheid schuttersportretten (variaties op de Nachtwacht eigenlijk)
en portretten van Regenten en Regentessen van
wees- en oudeliedenhuizen. Daarvan heeft het
Luther Museum er ook diverse in de vaste collectie.
De tentoonstelling in de Hermitage zette aan het
denken. Het is natuurlijk mooi dat er veel
particuliere en kerkelijke initiatieven waren om
minderbedeelden op te vangen of wat extra’s toe
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Verandering (deel 4) –
oorlog en wederopbouw -

voor zijn loopbaan waren zijn goede contacten
met de Jezuïetenorde, waarvoor hij veel opdrachten uitvoerde. Na de bouw van het Canisiuscollege in Nijmegen (1898) kreeg hij geen opdrachten
meer van de Jezuïeten. Hij bleef ontwerpen en in
1924 startte hij met de bouw van de
H.H. Martelaren van Gorkumkerk. De eerste
steen van deze kerk werd op 1 oktober 1924
gelegd en op 18 december 1925 kon de kerk
plechtig worden ingezegend. De kerk lag aan de
Cornelis de Wittlaan. Het priesterkoor aan de
kant van de Jacob de Graefflaan, gericht naar het
Oosten, en de pastorie lag aan de Stadhouderslaan. De gebrandschilderde ramen van de graficus Lou Asperslagh (1893-1949) vormden een
bijzonder artistiek onderdeel van het gebouw.
Molenaar sr., die dichtbij aan de Statenlaan 21
woonde, heeft de kerk tot aan zijn dood in 1930
vaak bezocht.
Helaas moest deze eerste H.H. Martelaren van
Gorkumkerk in 1943 op last van de bezetter
plaats maken voor de Atlantikwall. Met de ondergang van de kerk doofde ook het parochiële leven
uit.

Het Haags Gemeentearchief legt – in woord en
beeld - belangrijke Haagse plekken van religie
vast, die vooral de laatste decennia, van aard of
bestemming zijn veranderd. In deze aflevering:
de H.H. Martelaren van Gorkumkerk en de
Onbevlekte Hart van Mariakerk. Beiden hebben
een link met de architecten Molenaar sr. en
Molenaar jr.
De H.H. Martelaren van Gorkumkerk
Eind 19e eeuw werd de chique wijk Duinoord
gebouwd naar een plan met brede straten en
plantsoenen. De herenhuizen beschikten over
sierlijke elementen: erkers, daklijsten, glas-inloodramen, balkons en dakkapellen. Het was een
wijk voor de betere burgerij. Maar zelfs daar
spong het gebouw op de hoek van de Banstraat
en het Sweelinckplein in het oog. De gefortuneerde opdrachtgever en eerste bewoner van dit pand
‘Sri Wedari’ was een Indiëganger. V.A. Abraas
werd in 1866 te Pasoeroean op Oost-Java
geboren en was in 1889 naar Nederland
gekomen. Hij liet in de gevelsteen de naam
'Sri Wedari' houwen, Maleis voor 'tuin van de
vorst'.

Afbraak van de R.K.-kerk van de HH. Martelaren
van Gorcum aan de Stadhouderslaan, 1943.
Foto: J. Ketting. Collectie HGA

Sweelinckstraat/Banstraat,1925. Collectie HGA

Toch had de ontwerper van dit sierlijke gebouw,
Nicolaas Molenaar sr., niets met het Oosten te
maken. Hij werd in 1850 in Sneek geboren. Zijn
vader was aannemer met een timmerwinkel,
waar Nicolaas tot zijn 19e werkte. Maar zijn
pastoor zag dat er een andere carrière voor hem
was weggelegd dan die van een gewone timmerman. De jonge Molenaar volgde tekencursussen,
verdiepte zich in de bouwkunst en greep zijn
kans toen de nieuwe katholieke kerk in zijn stad
werd gebouwd. Molenaar bewonderde het werk
van architect Pierre Cuypers (1827-1921) en
trachtte hem na te volgen. Cuypers gaf hem
kansen. In 1885 kreeg hij de opdracht voor een
kerk in Vleuten, het begin van zijn succes als
zelfstandig architect. Nadat Molenaar 1893 in Den
Haag de eerste prijs kreeg voor zijn ontwerp van
Sri Wedari, volgde internationale erkenning. Op
de Parijse wereldtentoonstelling van 1900 ontving
zijn inzending over de kerkenbouw en de
Duinoordhuizen de zilveren medaille. Belangrijk
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In de jaren vijftig werd de kerk herbouwd, naar
ontwerp van Molenaar jr. Deze kerk had ruimte
voor 740 zitplaatsen en voor een aantal
vertrouwde stukken uit de vooroorlogse kerk, die
de pastoor juist voor de sloop had kunnen
weghalen en op verschillende adressen had
ondergebracht. De kerk was weer in ere hersteld.
De jonge Molenaar was, anders dan zijn vader,
moeilijk in de omgang. En terwijl zijn vader niet
op de voorgrond trad was junior een echte bon
vivant. Toch ontpopte Molenaar jr. zich na de
dood van zijn vader als een creatief en veelgevraagd zelfstandig architect. Opmerkelijk is wel
dat de stijl van de vader veel uitbundiger was
dan die van deze meer bourgondische levende
zoon, die meer sobere ontwerpen op zijn naam
heeft staan. Naar men zegt vonden in de grote
kelder van de H.H. Martelaren van Gorcumkerk in
de jaren tachtig en negentig grootschalige feesten plaats voor de jeugd uit de buurt. De architect heeft die functie van het gebouw niet meer
mogen meemaken. Hij overleed in 1973.

De Onbevlekt Hart van Mariakerk in Marlot
De Haagse villawijk Marlot ligt tegen Wassenaar
aan en heeft met zijn park, vijvers en de ooievaars in het weiland een zeer landelijke uitstraling. De wijk vormt een op zichzelf staand dorp,
met zijn villa’s en herenhuizen in uiteenlopende
stijlen. Bekend zijn de huizen en de grootschalige
parkflat Marlot die begin jaren dertig van de vorige eeuw naar het ontwerp van de Haagse architect Co Brandes (1884-1955) zijn gerealiseerd.
Brandes was een leidende vertegenwoordiger van
de Nieuwe Haagse School.

pastoor W.C.C.M. van Alphen. Hij stond voor de
moeilijke keuze om de oude kerk te laten restaureren of een nieuwe kerk te laten bouwen. Hij gaf
direct bij zijn kerkbestuur aan dat hij geen
restauratie wenste van de oude neogotische kerk.
Er moest een plan komen voor een kerkgebouw
dat paste in de nieuwe tijd. En dat kwam er.
De Marlotkerk werd in 1947 geopend. Het is een
voorbeeld van hergebruik van materialen, want
de stenen van de nieuwe kerk waren afkomstig
van de verwoeste gebouwen in het Bezuidenhout,
zoals Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad. Van
de nood werd een deugd gemaakt, want er was
tijdens de wederopbouw een groot tekort aan
bouwmaterialen. Het effect was echter bijzonder:
de hergebruikte stenen geven de gevels een in
diverse tinten geschakeerd kleur. De pastorie lijkt
op een boerderij. De kerk vormt daardoor een
blijvende herinnering aan de verwoesting van de
oorlog, maar is tegelijkertijd een symbool van de
naoorlogse wederopstanding en hoop op een
goede toekomst.

Na de bevrijding in mei 1945 bleek dat Marlot de
bezetting zonder uiterlijke schade had doorstaan.
De nabijgelegen dichtbevolkte Haagse wijk
Bezuidenhout was op 3 maart 1945 getroffen
door een groot geallieerd bombardement, dat
eigenlijk bedoeld was voor de Duitse raketlanceerinstallaties in het Haagse Bos. Na de aanval
werden er 553 doden en honderden gewonden
geteld. Een van de vele verwoeste gebouwen was
de katholieke kerk van Onze Lieve Vrouwe van
Goede Raad, gebouwd door Nicolaas Molenaar sr.

Bloklandenplein 15, R.K.-kerk Onbevlekt Hart van
Maria (Marlotkerk), 2008. Fotograaf: R.J.F. Mulder.
Collectie Haags Gemeentearchief

Het ingetogen gebedshuis herinnert in niets aan
de neogotiek die kenmerkend was voor de stijl
van Molenaar jr. ’s vooroorlogse, grootstedelijke
ontwerpen. Op de muren van hergebruikte
baksteen staat een kap met dikke houten balken
en een bescheiden klokkentoren, die aanmerkelijk kleiner is dan de toren van de nabijgelegen
Parkflat. Daardoor straalt het geheel de rust uit
van een dorpskerkje. Enkele jaren na de oplevering werd het interieur verfraaid met glas-inloodramen van glazenier Pieter Wiegersma
(1920-2009). Aan de inrichting van de gebedsruimte werd door verschillende kunstenaars een
bijdrage geleverd. De Marlotkerk is een huiselijke
kerk, die inmiddels ook ruimte geeft aan diensten
van migranten die de Portugese taal spreken en
aan een kleine gemeenschap van katholieken met
een Hongaarse achtergrond.

Bezuidenhoutseweg, op de achtergrond de Kerk van
Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad, ca. 1900.
Collectie HGA

Die open wond van het bombardement was nog
niet gedicht toen het kerkbestuur besloot om in
Marlot een nieuwe kerk aan het Bloklandenplein
te bouwen. Als architect werd Nicolaas Molenaar
jr. gekozen. Hij had al voor de oorlog enkele
grote Haagse kerken gebouwd, zoals de grote
Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan en
de H.H. Martelaren van Gorcum. Dit naoorlogse
bouwproject in Marlot was veel kleinschaliger.
Het budget van 65.000 gulden bedroeg ongeveer
een vijfde van wat bijvoorbeeld de kerk aan de
Sportlaan had gekost. In het Bezuidenhout werd
de herbouw van de kerk geleid door de energieke

Tot zover deel 4. Wordt vervolgd.
Nicolette Faber-Wittenberg
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Activiteitenoverzicht
Op deze plek vindt u het overzicht van activiteiten voor de komende maand
Wilt u op de hoogte blijven van nog meer activiteiten, abonneert u zich dan op de mail
via Teken van leven (aanmelden via lutherheraut@gmail.com)

Maandag 1 november
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 2 november
Allerzielen, 16.00 uur (pag. 8)
Cantorij, 20.00 uur
Maandag 8 november
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 9 november
Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8)
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Cantorij, 20.00 uur
Donderdag 10 november
Reftermaaltijd, 18.00 uur (pag. 7)
Maandag 15 november
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 16 november

Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Cantorij, 20.00 uur
Maandag 22 november
Jour der Senioren, 13.30 uur
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 23 november
Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8)
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Cantorij, 20.00 uur
Maandag 29 november
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 30 november
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Cantorij, 20.00 uur

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 bekijken op
internetpagina www.facebook.com/elgdenhaag



LUTHER HERAUT
Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen voor €25 per jaar, en
gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur aangeven. Voor onze
gasten liggen er exemplaren op de leestafel bij de uitgang.
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Mee te nemen vanuit de kerk!

14 november - oogstdienst
Naar goed gebruik nemen we op de zondag na de
Dankdag voor het gewas etenswaren mee naar
de kerk om te danken en delen in de gaven die
we ontvangen mogen. We vragen u houdbare
etenswaren, harde fruitsoorten en bijvoorbeeld
ook wasmiddel en persoonlijke verzorgingsmiddelen mee te brengen. Op donderdag brengen we
deze naar de Voedselbank in de Lukaskerk.
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Kinderkerk

We hopen, dus dat jullie er op zondagochtend
allemaal zijn. Een extraatje is er op 7 november:
de kliederkerk. Dan komen jullie toch ook?

Iedere zondag hebben we in de lutherse kerk de
doos. In deze doos zit een voorwerp en dat
voorwerp vertelt ons over het geheim van God,
zijn geheim met ons mensen. Het is altijd weer
spannend wat er in de doos zit en we zijn blij
wanneer jullie er zijn om de doos open te maken.
In de afgelopen weken waren er niet heel veel
kinderen en soms zelfs helemaal niemand. De
grote mensen in de kerk roepen dan of de doos
toch open mag. Dat doen we natuurlijk, maar het
is veel leuker met jullie erbij.

Groeten van Jolien, Sara en Mascha

Daarom hopen we ook, dat jullie blijven komen.
Wij zorgen iedere week voor een mooi verhaal en
iets om te maken of samen een spel te doen.
In november horen we drie verhalen over Jezus.
Eerst over De Goede Herder, daarna over Jezus
in de tempel en op 21 november over de doop
van Jezus in de Jordaan. Die zondag laten we
zien dat we bij Jezus horen en noemen we de
namen van de mensen die zijn overleden. We
horen er allemaal bij.
15

Erediensten: u bent van harte welkom in de kerk! Aanmelding is niet nodig, wel registreren we bij
binnenkomst uw contactgegevens.
De erediensten zijn iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken (en op latere momenten ook nog terug te
zien) via YouTube: Teken van leven Luthers Den Haag.

Erediensten
Evangelisch-Lutherse kerk
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag
Er is crèche (na aanmelden) en
kinderkerk voor kinderen die naar de basisschool
gaan

Lezingen
(alternatieve
leesrooster)

Zondag 7 november
Drieëntwintigste zondag na Trinitatis
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra
Zondag 14 november
Voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar
Ds. Jannet van der Spek
Oogstdienst

Collecten (pag. 5)

Jeremia 50:4-7
1 Petrus 2:11-25
Johannes 10:1-6

Micro Hydro Project
Onderhoud gebouwen

2 Kronieken 7:11-16
Efeziërs 3:14-21
Johannes 10:22-30

Noodhulp
Kerk

Ouderendienst (pag. 8)
Ds. Erwin de Fouw

kleur: groen

Voedselbank
kleur: groen

Zondag 21 november
Eeuwigheidszondag
Ds. Erwin de Fouw
m.m.v. Cantorij Maarten Luther

Zondag 28 november
Eerste advent
Ds. Jannet van der Spek
LuLu-dienst in lutherse kerk
Zondag 5 december
Tweede advent
Ds. Erwin de Fouw

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

16

Spreuken 3:13-20
Romeinen 11:33-36
Johannes 10:31-42

Orgelfonds
Onderhoud gebouwen

Zacharia 14:4-9
1 Tess. 3:9-13
Lucas 1:5-25

Aandachtscentrum
Kerk

Maleachi 3:1-4
Filippenzen 1:3-11
Lucas 1:26-38

KIA - Kids in Rwanda
Onderhoud gebouwen

kleur: wit

kleur: paars

kleur: paars

