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Gezegend kerstfeest 
In deze adventstijd leven we in de verwachting van de komst van Jezus Christus. Vanuit het 
donker horen we de stem van de engel. Hoopvol en krachtig, brenger van het goede nieuws.  
Wij mogen de engelen ook horen. En samen zingen met de engelen die op ons orgel zitten. 
Zingen tijdens de eredienst, in de kerk of thuis. We gaan het zien in de komende weken, hoe 
we mogen vieren. Vol verwachting, want kerst zal het worden, een gezegend kerstfeest! 
 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
December belooft ook dit jaar bepaald te worden 
door het coronavirus en de maatregelen die de 
verspreiding ervan moeten remmen. Juist onder 
deze omstandigheden is het goed te weten, dat 
wij leven van de hoop en vanuit het geloof en het 
vertrouwen. De Adventstijd mogen we beleven 
als een periode die dat vertrouwen en de  
verwachting dat deze wereld uitziet naar Gods 
toekomst, vorm geeft. Laten we proberen dat  
zoveel mogelijk samen te ervaren, of het nu in 
ons prachtige kerkgebouw is of thuis via de 
livestream of YouTube.  
Een deel van onze oudere gemeenteleden heeft, 
net als vorig jaar, een zogenaamde Adventsbox 
ontvangen met daarin een orde van dienst voor 
elke zondag en attributen om thuis de Advents-
zondagen mee te vieren. Elke doos werd  
persoonlijk bij mensen thuis gebracht en dat  
betekende een extra moment van contact tussen 
de leden van onze gemeente. Dat is van grote 
pastorale waarde! Daarnaast is het goed om te 
weten hoe deze boxen tot stand zijn gekomen. 
Naar een idee van ds. Hanneke Allewijn heeft de 
lutherse Diaconie aan mensen die betrokken zijn 
bij het Straatpastoraat gevraagd de dozen te 
vouwen en te vullen. Negentien mensen kwamen 
ons helpen en hebben daarmee een welkom  
extraatje verdiend. Hoewel het van tevoren zo 
was afgesproken met de straatpastores, hadden 
velen daarop toch niet gerekend. Dat was dus 
een mooie meevaller! Nog mooier was dat de 
mensen blijkbaar bereid waren geweest om ook 
zónder vergoeding mee te helpen. Het was een 
mooie en gezellige ochtend met goede gesprek-
ken en bewonderende blikken op ons mooie  
kerkinterieur.  
We mogen terugkijken op mooie diensten in  
oktober en november. Hervormingsdag en  
Eeuwigheidszondag werden opgeluisterd door  
orgelspel en bijdragen van de cantorij die wat 
niveau betreft niet alleen hoogstaand, maar ook 
troostend en opwekkend waren. En wat mooi dat 
toch nog heel wat nabestaanden op 21 november 
aanwezig konden zijn. Ook de ouderendienst op 
14 november was een mooie dienst, met een  
hoge opkomst.  
En er waren mooie activiteiten. Zoals de refter-
maaltijd met Tischrede over Dorotheé Sölle door 
Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-
Lutherse Synode, die deze bijzondere theologe 
persoonlijk gekend heeft en veel wist te vertellen 
over haar bijzondere bijdrage aan de (lutherse) 
theologie.  
 
 

De Jour der senioren daarna over hetzelfde  
onderwerp leverde waardevolle gesprekken op. 
De Sint-hintsbijeenkomst op 23 november was 
niet alleen reuze gezellig en hilarisch, maar ook 
uitstekend en volledig coronaproof georgani-
seerd. We mogen dankbaar zijn, dat deze  
ontmoetingen allemaal hebben kunnen plaatsvin-
den en ook, dat het zo goed gelukt is om hiervoor 
zowel lutheranen als leden van de Lukaskerk te 
interesseren. Dank aan allen die het mogelijk 
maakten! 
 
Mede namens de kerkenraad en collega  
ds. Jannet van der Spek wens ik u een goede  
Advent en een gezegend Kerstfeest, wat ook de 
omstandigheden zijn waarin u deze dagen zult 
beleven.        

Ds. Erwin de Fouw 
 

Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de novembervergadering evalueert de  
kerkenraad onder leiding van een externe  
gespreksleider het traject met Hanneke Allewijn. 
U ontvangt in de gemeentevergadering van  
16 januari 2022 een terugkoppeling.  
Mascha de Haan vervult nu bijna twee jaar de 
functie van plaatsvervangend voorzitter. Een  
oproep aan de gemeente om te komen met  
kandidaten voor de kerkenraad heeft tot op  
heden geen respons opgeleverd. Mascha wordt 
gekozen tot voorzitter. 
De coronamaatregelen worden op de voet  
gevolgd. Via de kerkmail (Teken van leven) wordt 
u regelmatig op de hoogte gehouden. 

Loes Klijn, secretaris 
 
Aan- en aftredende kerkenraadsleden  
Aan beurt van aftreden zijn Hans Koopman,  
Irene van der Kam, Diny Groeneveld en Mascha 
de Haan. Hans, Irene en Diny treden af en  
Mascha is bereid nog een periode aan te blijven. 
De kerkenraad stelt Nicolette Faber-Wittenberg 
voor als kandidaat voor de Diaconie. Nicolette 
voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden, 
heeft ingestemd met de voordracht en zal deze 
functie na verkiezing aanvaarden. Zij wordt u van 
harte aanbevolen! Tegenkandidaten of eventuele 
bezwaren tegen deze voordracht kunt u schrifte-
lijk en voldoende gemotiveerd binnen twee  
weken na het verschijnen van dit blad onder de 
aandacht brengen van de kerkenraad. Mochten er 
geen tegenkandidaten zijn aangemeld, dan wordt 
Nicolette geacht te zijn verkozen en zal zij op een 
nog nader te bepalen moment worden bevestigd. 
In de dienst van 2 januari 2022 neemt de  
kerkenraad afscheid van Hans, Irene en Diny.  
     Loes Klijn, secretaris 

DE LUTHER HERAUT voor januari/februari 
2022 verschijnt op zaterdag 8 januari 
2022. Kopijsluiting: vrijdag 31 december 
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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Mag ik je strikken? 
[vrij naar artikel in komende ELKKwartaal] 
Hoe vaak krijg je die vraag niet voorgeschoteld, 
in bijvoorbeeld de kerk? Of je kunt helpen met 
het een of ander, je ergens voor wilt inzetten. 
Want er is niemand anders, we zijn met zo  
weinig. Soms is een ja zo gezegd, moet je moeite 
doen om er een nee uit te persen. Gestrikt  
worden kan voelen als een konijn, dat met  
verschrikte ogen, in de val is gelopen. Je hebt 
weer ja gezegd…. 
Maar zo hoeft het niet te zijn.  
Gestrikt worden is natuurlijk gewoon iets heel 
feestelijks. Cadeautjes krijgen een strik. Als je 
gestrikt wordt, dan ben je dus al een cadeautje. 
Dan is het alleen nog hopen, dat de gever 
(eigenlijk de vrager dus), bedenkt, dat je wel een 
passend cadeautje moet zijn. Dus niet teveel  
gevraagd, maar precies goed. Je kunt alleen een 
goed cadeautje zijn als je gevraagd wordt, wat bij 
je past. Da’s een mooie afweging bij de eerstvol-
gende strikpoging: pas ik wel in dit cadeautje? 
Dan wordt het een gewogen ja of nee. 
Zou het helpen om bij het strikken van iemand 
voor een klus in de gemeente nog beter te  
bevragen op wat zij of hij kan betekenen? Zodat 
gestrikt gewoon geschikt wordt? 
Ik ben benieuwd of we op pad kunnen gaan om al 
die strikken los te maken en nieuwe cadeautjes 
te vinden. Cadeautjes van God om aan elkaar te 
geven. Da’s toch veel mooier dan een sinter-
klaassurprise of een pakje onder de kerstboom. 

Mascha de Haan 
Voorzitter kerkenraad 

 
 
 
Uit de Diaconie 
Er is best wel wat te melden uit de  
Diaconie. Als deze Luther Heraut verschijnt, zijn 
er al veel adventsboxjes verspreid, die in elkaar 
gezet en gevuld zijn met behulp van het Straat-
pastoraat. Een flinke groep, 15 à 20  vrijwilligers 
heeft in een goede sfeer en dankbaar voor deze 
zinnige dagbesteding dit werk gedaan.  
De volgende datum, ook in verband met het 
Straatpastoraat, was Sint Maarten. Die dag werd 
er een schoenenmarkt gehouden in onze kerk. 
Ongeveer 100 paar schoenen werden uitgedeeld 
aan dakloze stadgenoten, mooie schoenen of be-
hoorlijke schoenen, maar helaas ook schoenen 
die je haast met schaamrood uit de krat haalde, 
maar niettemin was de reactie vaak verbijsterend 
dankbaar! Zo groot is de nood! 
Nog meer reden tot dankbaarheid was de volle 
voedselbankkist die voor de Oogstdienst rijk  
gevuld werd. Tassen vol werden gebracht naar de 
Lukaskerk, waar de voedselbank een uitdeel-
post  heeft. Alle gevers hartelijk dank! De kist 
blijft staan en mag altijd gevuld worden, zeker 
met de feestdagen in zicht. 

Wij zijn blij met de mogelijke komst van Nicolette 
in ons college (zie ook aan– en aftredende ker-
kenraadsleden), maar ruimte voor nog een  
diaken is er zeker. Denkt u mee over de invulling 
van de vacatures?  

Gezegende advent en kerst,  
een hartelijke groet vanuit de Diaconie! 

Gerard van der Laan 
 
Van de ouderlingen 
Wat waren we eerst nog blij met de  
versoepelingen. Geen anderhalve meter meer en 
geen mondkapjes hoeven dragen in de kerk. 
Op 2 november kon iedereen nog vrij binnenlo-
pen om met Allerzielen een kaarsje aan te steken 
voor een overledene. Voor het Citykwartier en 
Biechtspreekuur waren ook geen beperkingen. 
Helaas was deze versoepeling van korte duur en 
werd alles op 5 november weer aangescherpt 
door het snel oplopende aantal besmettingen. 
Gelukkig konden we hierna toch de diensten  
blijven vieren en gingen ook de activiteiten door, 
met het in acht nemen van de anderhalve meter, 
mondkapjes bij het verplaatsen, ventileren etc. 
Op 7 november was er in de middag Kliederkerk. 
Ook ging de Reftermaaltijd op 10 november door. 
Een maaltijd met rijst en gevulde paprika’s en  
Andreas Wöhle te gast als spreker. Hij schreef 
recent een boekje over het leven en werk van 
theologe Dorothee Sölle, en sprak hier over  
tijdens de maaltijd. 
13 november hebben een veertigtal vrijwilligers 
genoten van een leuke dag, met een mooie  
theatervoorstelling door Tjerk Ridder. 
We vierden op 14 november de Oogstdienst. De 
gemeenteleden brachten weer royaal hun gaven 
mee en de kist voor de Voedselbank is rijk gevuld 
met goede en nuttige artikelen. We vierden deze 
dag het Heilig Avondmaal, net zoals ’s middags 
bij de Ouderendienst. 
Op 21 november was het Eeuwigheidszondag, 
waarin we de gemeenteleden herdachten uit Den 
Haag en Leiden, verwanten van gemeenteleden 
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en die 
we allen zeer missen. Ook mensen die al eerder 
zijn overleden, konden worden herdacht. 
Voorafgaande aan het noemen van de namen en 
aansteken van de kaarsen zong de cantorij het 
prachtige lied van Henry Purcell ‘Thou knowest 
Lord, the secrets of our hearts’ (Gij kent, o Heer, 
de geheimen van onze harten). Na afloop werden 
de witte rozen, die op de altaartafel stonden, aan 
de nabestaanden meegegeven. 
Ook zijn na afloop de adventsboxjes uitgedeeld 
aan iedereen. Eén voor zichzelf en één om weg te 
geven. De ouderen ontvangen dit jaar een box 
als kerstattentie via de vrijwilligers die hen zullen 
bezoeken. 
De Seniorenkring heeft op 23 november corona-
proof Sinterklaas gevierd. 
 
Op 28 november zijn we alweer aangekomen bij 
1e Advent. Hoe we deze aankomende moeilijke 
tijd, met weer opnieuw scherpe maatregelen, 
door moeten komen, is nog heel onzeker. 
Maar het belangrijkst is dat we naar elkaar om 
blijven zien en moed blijven houden.  

Diny Groeneveld  
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Contactadressen  
Kosterij:  
Lutherse Burgwal 7  
Kosters: Henk Baaima en  
Nigel Lamb (re-integratie),  
070-3636610,  
kosterij@luthersdenhaag.nl 
 
De kerkenraad 
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 Valstar-
Vos, 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 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).  
In WoonZorgPark Swaenesteyn  
(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag,  
070-4487000) is Hassan Bakir als geestelijk  
verzorger werkzaam. 
 
Seniorenbijeenkomst 
Els Pellen, tel. 079-3423963 en  
Joke Momberg, tel. 06-22750242  
 
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 20.00–21.30 uur. 
Niet gedurende de avondlockdown. 
 
Stichting Wees– en Oudeliedenhuis 
Frank Everaarts, tel. 070-3250220 
 
Jour der Senioren 
Els Gaemers, tel. 070-3200972 
 
Werkgroep publiciteit 
Coördinator: Mascha de Haan 
(lutherheraut@gmail.com),  
webbeheerder: Anders van der Meij 
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima 
 

Coördinatie auto– en taxivervoer 
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de 
zondagse eredienst kunt komen, neem dan  
contact op met Henk Baaima (tel. 070-3636610) 
voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijk-
heid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen  
betaling uwerzijds van de kosten van het  
openbaar vervoer. Schroom niet om hiervan  
gebruik te maken. 
 
Diaconale hulp 
Algemene informatie 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 

 

 
Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten  
Opbrengsten van de collecten 31 oktober t/m 21 
november met de volgende collectedoelen:  
    
 contant pin/internet totaal
  
Lutherstichting € 138,00 €  95,00 € 233,00 
Micro Hydro Project € 146,30 €  30,00 € 176,00 
Noodhulp Afghanistan € 186,50 €  30,00 € 216,50 
Ouderendienst:Voedselbank € 153,50 €125,00 € 278,50 
Orgelfonds € 138,60 €  30,00 € 168,60  
Kerk & onderhoud gebouwen € 447,80 €    0,00 € 447,80    

 
 
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! 
 
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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Collecten Diaconie 
 
Zondag 5 december – Kids in Actie - 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 en  
krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen 
steun met goed voedsel, inkomen en een zorg-
verzekering. Via sport en spel leren kinderen  
omgaan met hun ziekte. Wat ook als je met hiv 
besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor 
je. 
 
Zondag 12 december – Stek- Kinderwinkel 
De Kinderwinkel is een project van de protestant-
se wijkgemeente van de Marcuskerk en van  
Stek – voor stad en kerk. In 1995 werd  
De Kinderwinkel vanuit de Marcuskerk opgericht. 
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang 
van zaken wordt door Stek behartigd. De Kinder-
winkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor 
kinderen en tieners in Moerwijk. De Kinderwinkel 
ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop,  
tienerinloop, ouder- kind-ochtenden, het tiener-
restaurant op donderdagavond, huiswerkbegelei-
ding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolva-
kanties, een zomervakantie week en nog veel 
meer. 
 
Zondag 19 december – KIA – geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Een gammele tent. Extreme kou of juist de  
ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan 
schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire  
voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van 
alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange  
onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin  
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingen-
kampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter 
leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef 
licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Kerstavond 24 december - Kinderkerk 
Op kerstavond willen we aandacht geven aan het 
jeugdwerk van de Kinderkerk. Alles wat nodig is 
voor de voorbereidingen en uitvoering van het 
Kinderkerstfeest.  
 
Kerstmorgen 25 december –  
Kerstcollecte Diaconie  
De Diaconie geeft met Kerst extra aandacht aan 
mensen, die met de feestdagen wel een steuntje 
kunnen gebruiken. En ook de 80-plussers krijgen 
een kerstattentie. Deze groep wordt door  
vrijwilligers bezocht. 
 
Zondag 26 december – gezamenlijke dienst 
in de Lukaskerk 
 

Zondag 2 januari – Orgelfonds 
Deze eerste zondag in het nieuwe jaar willen  
aandacht voor het orgel vragen. We zijn blij met 
de muziek, die Sander van den Houten of een 
andere organist elke zondag weer ten gehore 
brengt, als ondersteuning van de dienst. Dit 
prachtige instrument behoeft onderhoud. Daarom 
is uw gift van harte aanbevolen.  
[foto: kerkfotografie] 
 

 
 
 
Een mooie oogst! 
Na de oogstdienst in de Lutherse kerk werden we 
verrast met een heleboel producten voor de 
voedselbank in de Lukaskerk. Deze producten 
hebben we de donderdag erna gelijk uitgedeeld 
aan de gezinnen. Een voedselpakket voor iemand 
die alleen is of voor een gezin tot en met vier 
personen is even groot. Daarom geven we de  
gezinnen graag wat extra's. Zij waren blij met uw 
gulle gaven. Hartelijk dank namens deze  
gezinnen! 

Een hartelijke groet,  
Esther Israël , diaconaal werker  

Buurt- en Lukaskerk 



6 

 

Door de week heen 
 
Advent 2021 
 

'n Vrou het stil geword van baie wag: 
die aarde het gegly deur die spiraal 
van dag na nag, was beurtelings groen en vaal, 
en sy het soms gehuil en soms gelag. 
Ook was sy dikwels wakker in die nag, 
maar sy het in haar wonings en op straat 
gewoon gehandel en gewoon gepraat 
en niemand het geweet hoedat sy wag. 
Verlange word aanvaarding, langsaamaan, 
want wag is beurtelings hoop en wanhoop, tot 
die twee versmelt en stilte alleen bestaan. 
En deur die jare het sy self die slot 
van die verhaal geword: haar stilte en krag 
was skoner as die ding waarop sy wag. 

    
Elisabeth Eybers 

[als u het Zuid-Afrikaans niet onmiddellijk  
begrijpt, zou u het hardop kunnen voorlezen] 

 
 
Advent, de tijd van aandacht en verstilling.  
De tijd van je huis mooi maken en elke week een 
lichtje meer. En daar vier weken de tijd voor  
hebben. Het is niet erg als je te laat begint en 
eerst nog moet hollen voor Sinterklaas. Zomaar 
een avond kan genoeg zijn. Advent is eigenlijk 
nog mooier dan Kerst, zeggen mensen tegen mij. 
Kerst, wanneer er zoveel moet in twee dagen en 
de lat soms veel te hoog ligt. 
In de kerk lezen we dit jaar op de Adventszonda-
gen Lucas 1 en 2. Daar is sprake van vier oude 
mensen, een oude priester en zijn echtgenote, 
een profetes die al heel lang weduwe is en 'een 
rechtvaardig en vroom man': Zacharias,  
Elisabeth, Hanna en Simeon. Allen hebben zij hun 
hele leven met hart en ziel en huid en haar  
vertrouwd op God. Ze hebben het Koninkrijk van 
God verwacht in hun handelen en in hun  
gebeden. Ze hebben met grote trouw verwacht 
en dan ineens gebeurt dat volkomen onverwach-
te. Elisabeth die op zeer hoge leeftijd zwanger 
wordt, de geboorte van Johannes en Jezus en 
Hanna en Simeon die het kind Jezus met eigen 
ogen mogen zien en in de armen nemen.  
Hun wachten werd vervuld. Maar ik denk ook in 
het wachten zelf breekt al iets door van dat  
Koninkrijk van God. Advent, we oefenen in  
wachten en kijken naar het licht dat gekomen is 
en komende is op onze aarde, in ons leven. 
 

Wij bidden u, God, dat wij 
wij mensen het steeds weer mogen proberen 
om naar U uit te zien, u te verwachten 
uw komst in ons bestaan, in onze wereld 
 
dat wij niet denken 
dat alles al klaar is 
dat wij er zelf al zijn 
dat wij niet denken  
dat er nooit meer iets nieuws zal komen 
iets dat ons verrast 
en ons vervult van hoop op een betere wereld. 
 

   [uit Gebeden, Severien Bouman] 
 

Ds. Jannet van der Spek 

Kan Luther ons iets aanraden in deze  
coronapandemie? 
Ook Maarten Luther leefde in een tijd die, nog 
veel sterker dan tegenwoordig, te maken had 
met uitbraken van besmettelijke ziekten,  
waaronder de pest. Waar wij tegenwoordig  
gezegend zijn met vaccins, die ernstige complica-
ties bij Covid-19 kunnen voorkomen en met  
behandelmethoden die het leven van velen  
gelukkig kunnen redden, was dat in Luthers tijd 
wel anders. Des te opmerkelijker is, dat hij met 
klem wees op de weinige manieren die zijn  
tijdgenoten gegeven waren om besmetting met 
de pest te voorkomen. Een daarvan was: afstand 
houden. Daar moet gelijk bij gezegd worden dat 
hij goede lichamelijke en geestelijke zorg voor 
zieken even belangrijk vond. U leest erover in 
onderstaand artikel van hoogleraar Lutherana 
aan de Protestantse Theologische Universiteit, 
prof. dr. Markus Matthias, dat eerder werd  
gepubliceerd in het blad Woord & Dienst 
(jaargang 69/10) en in het kerkblad van de  
Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid Nederland. 
Het werd vorig jaar met toestemming overgeno-
men in het Adventsboekje dat de Diaconie van 
onze gemeente in de Adventsboxen meegaf. Nu 
mag het in deze Luther Heraut worden geplaatst. 

Ds. Erwin de Fouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landplaag  
‘Gedraag je tijdens de landplaag als iemand die 
graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. 
Want wat is de landplaag of pest anders dan een 
vuur, dat niet hout en stro, maar lichaam en  
leven opvreet. En redeneer zo: welnu, de vijand 
heeft door Gods beschikking venijn en dodelijke 
ziektes in ons midden gestuurd; daarom wil ik 
God bidden dat Hij ons genadig wil zijn en ons wil 
beschermen. Daarnaast wil ik ook helpen met het 
uitroken, de lucht verversen helpen, medicijnen 
geven en nemen, en plaats en persoon mijden 
waar men mij niet nodig heeft, opdat ik niet  
mijzelf zal verwaarlozen en bovendien misschien 
ook vele anderen zou verzieken en besmetten, 
opdat ik niet door mijn nalatigheid de oorzaak 
van andermans dood zou zijn. 
Doelt God echter op mij, dan zal Hij mij wel  
weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan 
wat Hij me heeft aangegeven om te doen, en ben 
ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de 
dood van andere mensen. Waar echter mijn 
naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of  
persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen, 
zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt 
godvrezend geloof, dat niet lullig-stout of brutaal 
is, en God ook niet verzoekt.’ 
[Open brief, 1527; WA 23, 364/5:26–366/7:9; 
Duits] 
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Uiteraard heeft Luther ook iets te berde gebracht 
over dat wat wij op de dag van vandaag beleven, 
een epidemie of een landplaag, globaal gezien 
een pandemie. Want landplagen, dus ziektes met 
een hoog aantal besmettingen, hoorden in de 
Middeleeuwen en vroege nieuwe tijd bij het  
alledaagse leven van mensen. Wat de mensen 
toen de pest noemden, was echter niet altijd  
dezelfde ziekte, maar het resultaat van verschil-
lende ziekteverwekkers, misschien waren er al 
toen coronavirussen onder. En wij weten vandaag 
ook hoe mensen in vroegere tijden hier mee zijn 
omgegaan, hoe de (meestal stedelijke)  
overheden probeerden de situatie te beheersen 
(quarantaine, contactverbod, hygiëne) en  
uiteindelijk door te gaan met het alledaagse  
leven ondanks het gevaar van besmetting, dus 
met handel en ambacht, noem maar op.  
Deze ervaringen zijn op grond van de vooruit-
gang in de hygiëne en het hygiënisch bewustzijn 
inmiddels blijkbaar uit het collectieve geheugen 
verdwenen, maar echt nieuw zijn nog de ervarin-
gen die wij vandaag opdoen nog de zoektocht 
naar maatregelen die de besmetting beheersbaar 
kunnen maken. 
Voor een Godgelovige mens rijst op dat moment 
de vraag, wat heeft God ermee te maken en hoe 
moet ik me gedragen om niet tegen Gods wil in 
te handelen.  
In Luthers tijd waren er al veel vrome mensen 
die meenden dat een landplaag, die niet door 
menselijk handelen veroorzaakt leek te zijn, van 
God kwam, als straf of als beproeving. En het 
leek in de visie van die mensen vroom en god-
vruchtig te zijn om gewoon God alleen te laten 
werken, niet te proberen de landplaag te onder-
drukken of zichzelf te beschermen, maar de land-
plaag zijn gang te laten gaan.  
Luther heeft hier een heel genuanceerde visie op. 
Allereerst, de landplaag is een middel van de  
duivel (de vijand) om de mensen te doden, en 
het liefst snel zodat ze geen gelegenheid hebben 
om boete te doen en om te keren tot God.  
Daarmee personifieert Luther het kwaad, maar 
dat heeft echter geen verdere gevolgen voor zijn 
denken. Hij heeft daar geen demonologie aan 
verbonden, geen leer over de duivel of magische 
bezweringen. Het gaat slechts om het overweldi-
gende kwaad terug te voeren op iemand die 
machtig en kwaadwillig is, en dat is dan de vijand 
of de duivel. 
Ten tweede is Luther er wel van overtuigd dat 
ook deze kwaadwillige vijand of het kwaad niet 
buiten da machtssfeer van God werkzaam kan 
zijn. En toch vermijdt Luther te zeggen dat de 
landplaag voortkomt uit Gods wil. Gods wil  
kennen wij niet, kunnen hem ook niet aflezen uit 
de gebeurtenissen; want om Gods wil te kunnen 
weten, zouden wij moeten begrijpen waartoe dit 
en dat dient, wat de bedoeling van de gebeurte-
nissen is. Wij kunnen dat niet weten, omdat God 
het niet heeft geopenbaard. Bovendien kunnen 
wij niet in de toekomst kijken, kennen wij niet de 
uitslag van dat wat nu gebeurt, dus ook niet het 
doel ervan. Omdat echter de landplaag door de 
beschikking van God gebeurt, is Hij ook degene 
die je in het gebed moet benaderen. En daar mag 
je God ook wel bidden om jezelf en jouw dierba-
ren te beschermen tegen de woede van de  
duivel. 

Ten derde is Luther ervan overtuigd dat ook de 
rede een goede gave van God is. Daarom moeten 
wij daarvan ook gebruik maken en dus alle maat-
regelen nemen waardoor de mensen zichzelf  
kunnen beschermen. Dat staat niet in  
tegenspraak tot het gebed, maar juist in het  
verlengde ervan. Hoe zou je God om bescher-
ming kunnen bidden en niet de middelen willen 
gebruiken die Hij al door de wetenschappen ter 
beschikking heeft gesteld: hygiëne, medicijnen 
en ‘physical distancing’? Het gaat immers niet 
alleen om mijn eigen gezondheid en leven, maar 
om het leven en de gezondheid van alle anderen. 
Het gebruiken van de middelen is mijn christelij-
ke verantwoordelijkheid.  
Ten vierde is Luther niet bang, dat hij God zou 
kunnen tegenwerken als God zou willen dat hij 
overlijdt: “Hij zal mij wel weten te vinden!”. De 
mens kan God niet tegenwerken en daarom mag 
en moet de mens gerust de middelen gebruiken, 
die hem ter beschikking staan. En pas dan,  
wanneer je alles hebt gedaan om niet onder te 
gaan, dan weet je dat het God is die op jou doelt. 
Ten vijfde is Luther wel bereid zieke mensen ook 
actief en fysiek te helpen en dus ook risico te  
lopen besmet te worden. Daarin ziet hij zijn plicht 
als christen; en dat roept wel de vraag op of wij 
niet ook iets minder bang mogen zijn, om  
mensen die ons nodig hebben, bijvoorbeeld  
stervende, ondanks alle coronamaatregelen –  
nabij – te begeleiden.  

prof. dr. Markus Matthias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Willem Linnig (junior):  
Luthers Besuch bei den Pestkranken  

Eisenach, Wartburg, Reformationszimmer; Öl & 
Leinwand  

[overgenomen van website  
Stiftung Luthergedenkstätten]   
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Verwonderwandeling 
Op zondag 19 december organiseert de lutherse 
gemeente samen met de Lukaskerk en A Rocha 
weer een verwonderwandeling. Van 14.00 tot 
15.30 uur wandelen we vanaf de hoek van de 
Balsemienlaan en de Muurbloemweg (bij park 
Meer en Bos) langs de Haagse beek. Het thema 
van deze midwinterwandeling zal verstilling zijn. 
Tekenen van rust en hoop willen we tijdens deze 
wandeling samen in de natuur gaan ontdekken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Waltraut Stroh (wfstroh@gmail.com) of  
Mirthe Mulders (mirthemulders@gmail.com).  
Tijdens de wandeling zullen we de Coronamaatre-
gelen, waaronder de anderhalve meter maatre-
gel, in acht nemen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenkring in december 2021 
Wat was het leuk om op 23 november de  
jaarlijkse sintviering te kunnen houden. Helaas 
kon de goedheiligman zelf niet langs komen, 
maar we hadden veel plezier met het spel Hints 
en met de surprise waarbij Fri en Vool ons een 
bezoekje en wat lekkers brachten. 
 
En nu maar hopen dat er geen zwaardere corona-
maatregelen nodig zijn. We willen zo heel graag 
weer bij elkaar komen op dinsdag 7 december 
om 13.30 uur voor een spelletjesmiddag en op 
dinsdag 21 december om 10.30 uur voor onze 
jaarlijkse kerstviering. 
 
De kerstviering wordt gehouden in de kerkzaal en 
hierbij worden de coronamaatregelen in acht  
genomen, dus handen desinfecteren, 1,5 meter 
afstand houden, mondkapjes op als men door de 
ruimte loopt, vaste zitplaatsen en thuis blijven bij 
klachten.  
Vanaf 10.00 uur staan de vrijwilligers klaar om u 
te ontvangen met een kopje koffie of thee.  
Om 10.30 uur begint het liturgische gedeelte.  
Ds. Erwin de Fouw is onze voorganger. Roelfien 
Folkersma begeleidt ons op de piano en zingt 
voor ons.  
Na de lunch kijken en luisteren  we naar het  
verhaal ‘Het mooiste geschenk’ met muziek en 
zang van Jolly Valstar. 
In verband met de lunch en vanwege de corona-
maatregelen is het nodig dat u zich van te voren 
aanmeldt voor deze dag. Graag voor dinsdag  
14 december aanmelden bij Jowien de Klerk  
(tel. 070-3559858 / jo.klerk@planet.nl of bij Joke 
Momberg, tel 06-22750242 / fredenjokemom-
berg@hetnet.nl). Indien u moeite heeft om  
zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, kan 
Jowien taxivervoer voor u regelen. 

In 2022 is onze eerste bijeenkomst op dinsdag  
4 januari om 13.30 uur, Lutherse Burgwal 7 in 
Den Haag. 
Wij wensen u veel gezondheid en een gezegende 
kersttijd. En we hopen u te mogen ontmoeten bij 
onze bijeenkomsten.  

Namens alle vrijwilligers, 
Els Pellen 

 
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 avondge-
bed. 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. Infor-
matie 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 
vindt het biechtspreekuur plaats. 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 re-
formatie 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  
 
 
 

In de stad en verder… 
 
 

Paradijsvogel coachen? 
Al ruim 25 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen 
met een te volle woning om hun huis op te  
ruimen. Het gaat vaak om bijzondere mensen 
met een geheel andere levensstijl. 
‘Over de Drempel’ zoekt creatieve vrijwillige  
coaches die met geduld en aandacht deze  
mensen helpen hun overvolle woning te ordenen 
en weer beter voor zichzelf te zorgen. Coaches 
die goed kunnen luisteren en mensen kunnen 
motiveren die anders zijn dan doorsnee. Zij  
bezoeken hen één keer per week een dagdeel.  
Vrijwilligers krijgen een introductie in onderwer-
pen als psychische ziektebeelden, alcoholversla-
ving en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks is 
er een training, een vrijwilligersuitje en een  
etentje met cliënten. Vrijwilligers steunen elkaar 
in de intervisiebijeenkomsten en krijgen begelei-
ding van professionele hulpverleners. 
Voor meer informatie:  
Jan Grotendorst, 070-3181616, email:  
jgrotendorst@stekdenhaag.nl 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel 
 

LET OP: 
Alle activiteiten worden afgestemd op de  

geldende coronamaatregelen. Twijfelt u over de 
doorgang? Kijk dan op de website, lees Teken 

van leven of bel met de kosterij. 

mailto:wfstroh@gmail.com
mailto:mirthemulders@gmail.com
mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
mailto:jmtvdspek@hetnet.nl
mailto:jgrotendorst@stekdenhaag.nl
http://www.stekdenhaag.nl/overdedrempel
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Geloven in verandering (deel 5) –  
Sociale zorg in kerk en wijk 
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 hervormde wijkvereniging ‘Uw Koninkrijk  
Kome’ en de Paaskerk.  
 
De Haagse Hervormde wijkvereniging  
‘Uw Koninkrijk Kome’ 
Kerken hadden in de negentiende eeuw een  
sleutelrol in de sociale zorg. Met de opening van 
wijklokalen (zendings- of evangelisatielokalen) 
probeerde de Nederlands Hervormde kerk het 
evangelisatiewerk toegankelijk en functioneel te 
maken. ‘Wat het adresboek is voor den handel, 
moet het wijkgebouw voor de geestelijke en 
maatschappelijke belangen der wijk zijn.’  
In Den Haag stichtte dominee Bryce, aan de 
Chasséstraat 1 in 1885 de Haagse Hervormde 
wijkvereniging ‘Uw Koninkrijk Kome’. Het wijkge-
bouw werd op 17 oktober 1890 officieel geopend.  
 
Een verwaarloosde groep vormden de mensen 
met psychische problemen. Voor psychische 
kwesties richtte men zich vaak tot een geestelij-
ke, zoals de Haagse predikant dr. J.H. Gerretsen 
(1867-1923). Voor mensen in psychische nood 
nam hij alle tijd. Hij kon hier goed mee omgaan 
en wist velen naar genezing te begeleiden. Als 
theoloog was hij een vertegenwoordiger van de 
ethische richting, volgens hem ging het geloof 
vooraf aan de Bijbelstudie. Het ging om de  
directe relatie tussen God en mens. Gerretsen 
werd hierdoor helaas het middelpunt van een 
theologisch conflict. Den Haag was volgens zijn 
vriend J.H. Gunning (1858-1940) een brandpunt 
van het kerkelijk individualisme: 'Ieder doet wat 
hij wil en heeft desnoods met de anderen niet te 
maken'. Het ging er om in welk hokje de nieuwe 
ethische theologie thuishoorde: bij het oude  
orthodoxe, of bij het moderne van de vernieu-
wers. De ethische predikant Cramer stelde dat de 
bijbel niet letterlijk opgevat kan worden.  
Gerretsen zag geen tegenstelling: 'Wij hebben 
noodig de diepte van de orthodoxie en de breedte 
van het modernisme’. Voor veel gelovigen was 
het conflict aanleiding om de kerk niet meer te 
bezoeken. Het begin van de ontkerkelijking. 
 

 
 
 

Ondanks zijn eigenzinnigheid werd hij benoemd 
tot waarnemend hofpredikant en mocht hij  
prinses Juliana (1909) dopen in de Haagse  
Willemskerk. Dr. Gerretsen sprak hierbij de  
volgende woorden: “Hoe onze kinderen zijn des 
Heeren eigendom en hoe, waar allerlei gevaren 
onze kinderen omringen, het een troost is te  
weten dat zij den Almachtigen Heiland  
toebehooren. De Heer gaf het Kind aan Zijn  
Moeder.” Aan de hand van dit tekstwoord wees 
de predikant op “hoe de Heer, voor een goed deel 
het werk der opvoeding neerlegt in handen der 
moeder.” Deze sobere dooppreek oogstte veel 
lof, ook van de orthodoxen. Het jaar daarop 
kreeg Gerretsen een vaste aanstelling als  
hofpredikant en werd benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. Het ging  
schijnbaar goed, maar psychisch droeg hij zware 
lasten met zich mee. Gerretsen had een ingewik-
keld karakter. Zijn sombere buien gingen  
gepaard met een enorme werklust. Dit vond zijn 
oorsprong in de Grote Oorlog, die in 1914 uitbrak 
en die op Gerretsen een diepe indruk maakte. 
Veel theologen waren verbijsterd over de massale 
slachtingen die hier plaatsvonden. De oorlogvoe-
rende partijen hadden hun kanonnen laten  
zegenen, opdat God aan hun zijde stond. Hoe 
was dit mogelijk in een wereld die door God was 
geschapen? Tijdens zijn zenuwziekte was Gerret-
sen bezig met de vraag of de mens verantwoor-
delijk was voor deze wereldbrand of de soeverei-
ne God. Hij vond geen andere oplossing dan 
het decretum horribile (huiveringwekkend  
besluit): bepaalde zielen zullen worden  
verworpen. Die conclusie kon hij niet aan. In 
1923 bezweek Gerretsen na zeven jaar depressie, 
aan geestelijke en lichamelijk uitputting. De  
verbinder, die zich zo had ingezet voor de  
medemens, kon zijn eigen Geestesziekte niet 
overwinnen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds 1987 is in dit voormalige wijkgebouw de 
Evangelische Broedergemeente gevestigd. 

Chasséstraat 1, Wijkgebouw 'Uw Koninkrijk Kome', 1936.  
Collectie HGA 

Dr. J.H. Gerretsen, predikant, 1912.  
Collectie HGA 
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De Paaskerk 
Tijdens de wederopbouw van Den Haag stemden 
de kerkelijke en gemeentelijke bestuurders met 
de plannenmakers af waar kerken in de wijken 
kwamen. De bindende factor was het naoorlogse 
optimisme, waardoor de kerktorens tot in de  
hemel leken te groeien. De financiering leidde tot 
hoge rentelasten en ging uit van de draagkracht 
van de kerkleden en van het toekomstige  
kerkbezoek. Niemand kon toen voorzien dat het 
kerkbezoek vanaf de jaren zeventig zo sterk zou 
afnemen. In de uitbreidingswijken Morgenstond 
en Moerwijk was de verwachting dat 25.000  
hervormden zich zouden vestigen. In de eerste 
jaren na de bevrijding was één van de kerken die 
de Haagse Hervormde Gemeente liet bouwen de 
Paaskerk aan de Harmelenstraat, in de wijk  
Leyenburg (stadsdeel Escamp). De kerk werd in 
september 1951 in gebruik genomen. Bij de  
openingsplechtigheid waren alle 700 zitplaatsen 
bezet. 
 
De architect was Gart Westerhout (1893-1975), 
zoon van een bouwvakker. Samen met Gerrit 
Rietveld volgde hij tekenlessen en daarna deed 
hij de tekenopleiding aan de Amsterdamse Rijks-
normaalschool (lerarenopleiding). In 1930  
vestigde Westerhout zich in Den Haag. In 1949 
werd hij hoofd van de gemeentelijke woning-
dienst. Hij was nauw betrokken bij het plan  
Morgenstond, waar op grond van Dudoks  
stedenbouwkundig plan, een wijk met arbeiders- 
en middenstandswoningen werd gebouwd. De 
Paaskerk is de enige kerk die Westerhout heeft 
ontworpen. Het gebouw had een ruime opzet en 
had enkele bijgebouwen, die in de loop der jaren 
aan veel sociale activiteiten ruimte heeft  
geboden. De bouwkosten van de nieuwe kerken 

werden uit leningen gefinancierd. Voor aflossing 
en rente waren jaarlijks aanzienlijke bedragen 
nodig, die door de leden moesten worden gefi-
nancierd. De niet welvarende wijkgenoten konden 
dit echter niet opbrengen. Het kerkbestuur had 
weinig oog voor het beperkte budget van de  
gewone leden. Zij gingen dan ook gewoon door 
met het maken van kostbare plannen. Toch werd 
er al nagedacht over de mogelijke sluiting of  

ander gebruik van kerken. De Willemskerk  
bijvoorbeeld was inmiddels te groot voor de  
gewone diensten, maar nog wel geschikt voor 
jeugddiensten. Verder dacht men aan kerkdien-
sten die voor de uit Indonesië afkomstige gerepa-
trieerden zouden kunnen worden gehouden. Met 
de opbrengst van de verkoop zou dan in de  
Archipelbuurt een kleinere en moderne kerk  
kunnen worden gebouwd. De verkoop mislukte 
en de Willemskerk werd in 1962 gesloten.  
 
In 1997 werd de Paaskerk gerenoveerd. De  
hervormde Avondkerk aan de Hengelolaan en de 
gereformeerde Vredeskerk aan de Maartensdijk-
laan werden gesloten. De gemeenten gingen  
verder in de Paaskerk, die vanaf dat moment 
Thomaskerk heette. De kerk werd ook gebruikt 
door de Indonesische kerkgemeenschap GKIN. 
Wegens teruglopend kerkbezoek besloot het 
kerkbestuur in 2012 dat de Thomaskerk verkocht 
moesten worden. Ondanks protest van  
kerkgangers werd de laatste hervormde dienst op 
23 juni 2013 in de Thomaskerk gehouden. 
 
Het gebouw is sinds 2017 van de vereniging  
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, waarbij vooral 
Surinaams Hindoestaanse moslims zijn aangeslo-
ten. Boven de deur van de Al-Qiblatain moskee 
prijkt nog steeds de Bijbeltekst uit de eerste brief 
van Petrus: ‘Laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis’. 
Na leegstand is de Paaskerk weer een levende 
gebedsruimte en een blijvend monument van de 
sociale architectuur. 
 
Tot zover deel 5. Wordt vervolgd. 
 

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 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. 

Harmelenstraat 108, Paaskerk, 1955. Fotograaf: Dienst 
voor de Stadsontwikkeling. Collectie HGA 
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Dag meisjes en jongens van de kinderkerk 
Als ik dit stukje schrijf zitten jullie op school. 
Naast het schoolwerk zijn de voorbereidingen op 
het Sint-en Pietenfeest begonnen. Rommelpiet is 
ok al bezig geweest in de klas. Spannend wie 
jouw lootje heeft getrokken! 
 
In deze maand december bereiden wij ons voor 
op het kerstfeest. Op de adventzondagen steken 
we steeds een kaars aan en we horen en zien 
hoe Zacharias, de priester, Maria en Elisabeth in 
verwachting zijn voor wat komen gaat. Zacharias 
en Elisabeth krijgen een kind en Maria heeft  
gehoord dat zij de moeder wordt van Gods kind, 
dat zij Jezus moet noemen. Hoe bijzonder is dat 
voor haar en Jozef! 
 
Op kerstmorgen brandt naast de vier kaarsen 
dan ook de kerstkaars. Dit lied zingen we hierbij: 
 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
De kerstkaars gaat nu stralen. 
God komt ons tegemoet. 
 
De hemel gaat nu open. 
Het licht schijnt overal.  
God op wie wij hopen,  
je vindt Hem in een stal.  
 
 
 
Wat zou het fijn zijn als we deze zondagen en 
het kerstfeest kunnen vieren met jullie, met jullie 
ouders en grootouders. 

Hartelijke groeten van  
Erwin, Jannet, Jeroen,  Jolien, Mascha en Sara  

‘De vuilnisman en het oude plakboek” 
Kerstviering vrijdag 24 december  
Wisten jullie dat er in Jeruzalem ook mensen  
waren die het vuilnis ophaalden? Het was zwaar 
werk en het betaalde ook niet goed! Maar soms 
kan het toch leuk en zelfs een beetje spannend 
zijn... 
Je kunt zelf meespelen in het spel. Kom om 
13.30 uur alvast oefenen en je kleding uitzoeken. 
Ben je nog maar klein of wil je een kleinere rol, 
dan kun je knutselen en tussen 14.30-15.30 uur 
mooie verkleedkleren aantrekken. De viering met 
daarin het kerstspel is op 24 december en begint 
om 15.30 uur. We sluiten rond 16.15 uur af met 
wat lekkers te eten en te drinken. En natuurlijk 
gaat niemand met lege handen naar huis.  
Aanmelden via lutherheraut@gmail.com, zodat 
we iedereen op de hoogte kunnen houden van 
eventuele wijzigingen. 
  

50e jaargang 
no. 12 
Dec. 2021 

06-14853009 NL35RABO0373720831 

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 6 december 
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8) 
Dinsdag 7 december 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8) 
Maandag 13 december 
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8) 
 

Dinsdag 14 december 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8) 
Maandag 20 december 
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8) 
Dinsdag 21 december 
 Seniorenkring, 10.30 uur (pag. 8) 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8) 

LET OP: 
Alle activiteiten worden afgestemd op de  

geldende coronamaatregelen. Twijfelt u over de 
doorgang? Kijk dan op de website, lees Teken 

van leven of bel met de kosterij. 
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Erediensten: u bent van harte welkom in de kerk!  
Aanmelding is niet nodig, wel registreren we bij binnenkomst uw contactgegevens.  
Let op: wanneer er toch aanvullende maatregelen nodig zijn, dan leest u dit via Teken van leven en op 
de website. 
 
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 
(oecumenisch  
leesrooster, jaar C) 

Collecten (pag. 5)  

Zondag 5 december  
Tweede advent  
Ds. Erwin de Fouw 

Maleachi 3:1-4 
Filippenzen 1:3-11 

Lucas 1:26-38 

KIA -  Kids in Rwanda 
Onderhoud gebouwen 

 
kleur: paars 

Zondag 12 december 
Derde advent 
Ds. Jannet van der Spek 
Viering Avondmaal 

Sefanja 3:14-20 
Filippenzen 4:4-9 

Lucas 1:39-56 

Kinderwinkel 
Kerk 

 
kleur: paars 

Zondag 19 december  
Vierde advent 
Ds. Erwin de Fouw 

Micha 5:1-4a 
Hebreeën 10:5-10 

Lucas 1:57-80 

KIA– kinderen in de knel 
Onderhoud gebouwen 

 
kleur: paars 

vrijdag 24 december 
Kinderkerstfeest, 13.30 uur 
Ds. Jannet van der Spek 
 
Kerstavond, 19.30 uur 
Ds. Erwin de Fouw  

Jesaja 8:23b-9:7 
Titus 2:11-14 
Lucas 1:1-20 

Kinderkerk 
Kerk 

 
 
 

kleur: wit 
Zaterdag 25 december 
Kerstmorgen 
Ds. Jannet van der Spek 
m.m.v. de cantorij 

Genesis 1:1-5 
Hebreeën 1:1-6 (12) 

Johannes 1:1-14  

Kerstcollecte Diaconie 
Onderhoud gebouwen 

 
kleur: wit 

Zondag 26 december 
Gezamenlijke dienst Lukaskerk  
(Om en Bij 1) 
 

  

Zondag 2  januari 2022 
Tweede zondag na kerst 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-viering 
Afscheid kerkenraadsleden (pag. 2) 

Numeri 6:22-27 
Handelingen 4:8-12 

Lucas 2:21  

Orgelfonds  
Kerk  

 
 

kleur: wit 

Colofon 
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