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Ik ben er voor jou 
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus.  
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken 
geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen,  
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van  
vandaag. Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de 
dood. Daarmee liet Hij ons zien: “Ik ben er voor jou!”. Wij mogen er ook zijn voor anderen. 
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad. De hoop die dat 
geeft, geven we door! 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen,  
Een kleine dertig jaar geleden viel de Veertig-
dagentijd ongeveer samen met de ramadan. Ik 
besloot toen met een paar vriendinnen om ook de 
christelijke traditie van het vasten weer op te 
pakken. Je in de veertigdagentijd van iets  
onthouden met de bedoeling om met meer  
aandacht naar Pasen toe te leven. En heel erg 
21ste eeuw westers: iets doen of laten naar eigen 
keuze. Niet drinken of niet snoepen, geen  
televisie of minder schermtijd. Oefenen in minder 
moeten, vrijer worden. Dorst voelen, trek hebben 
en er niet aan toe geven, meer tijd nemen voor 
meditatie of gebed.  
Dit jaar aarzel ik. Want ook vasten is het mooist 
om samen te doen. Vorig jaar werden we tijdens 
de Veertigdagentijd overvallen door de corona-
maatregelen en ze zijn nog steeds niet voorbij. 
We mogen al zoveel niet. Elkaar buiten het  
huishouden niet aanraken, geen twee of drie 
mensen ontvangen, niet met zijn allen naar de 
kerk, we onthouden ons van zingen en  
Avondmaal, geen avondwandelingetje, vrijwel 
niet sporten. Wat dit voor mensen betekent, is 
heel verschillend. De een heeft het veel te stil. De 
ander met jonge kinderen thuis en thuiswerk 
heeft het veel te druk. Sommigen zijn blij met de 
rust die het thuiswerken geeft. Anderen worden 
gek van de digitale verplichtingen. Voor ieder 
geldt, dat veel zaken die normaal vreugde geven, 
zijn weggevallen. Gelukkig zijn de basisscholen 
en kinderopvang weer open. Middelbare scholie-
ren en MBO-ers mogen na de voorjaarsvakantie 
weer een dag in de week naar school. En het 
geeft hoop dat onze mensen in de instellingen en 
onze ouderen op dit moment gevaccineerd  
worden of al zijn. 
Toch vraagt zowel die drukte als die gedwongen 
rust misschien wel om een zelfde soort levens-
kunst. Een woestijnvader zei: 
 
Kom naar de woestijn met je glas water waarin 
behoorlijk veel zand gevallen is. Laat nu maar het 
zand bezinken. Stop met roeren in je glas. Licht 
komt binnen in je verhaal. Je ziet de korrels op 
de bodem van het glas. Door niets te doen komt 
er helderheid in je leven. Vertrouw daarop¹  
 
Aandachtig niets doen. Zelf kiezen waar je je van 
onthoudt of waar je je aandacht aan wil geven en 
vervolgens openstaan voor wat er dan gebeurt. 
Terwijl we uitkijken naar Pasen, naar de lente en 
naar elkaar. Ik hoop dat het lukt,  

hartelijke groet,  
ds. Jannet van der Spek 

¹ Gevonden in Leven als een kluizenaar, Wijze lessen voor 
alledag, door Benoit Standaert (2020)  

Stil is de straat 
Aan het begin van de kerkenraadsvergadering 
staan we vaak even stil bij een tekst van een lied 
of een gebed. Mascha las in februari als opening 
lied 1003 uit het Liedboek voor. Het raakte ons 
- ondanks de afstand die vergaderen via  
schermpjes met zich meebrengt. Gert Landman 
maakte een aantal extra coupletten bij Lied 1003 
(tekst: Jan Jetse Bol, muziek: Jan Raas).  
Verderop in deze Luther Heraut vindt u de gehele 
tekst afgedrukt. 
 
 
 
 
In memoriam Barend Leeuwenberg 
Op 5 februari is Barend Leeuwenberg overleden. 
Geliefde levensgezel van Jolien Dekker, vader 
van Eline en David. Barend was geen lid van de 
Lutherse Gemeente, maar had er samen met  
Jolien de nodige stappen staan. Zo hielp hij vaak 
met de decors voor de kerst- of paasprojecten. 
Heel indrukwekkend was de houten walvis die hij 
samen met Herman Pellen maakte. Een vis zo 
groot dat het kind dat Jona speelde er helemaal 
inpaste. Barend groeide op in Goirle in een groot, 
katholiek gezin. Hij studeerde aan de HTS en Den 
Bosch en de TH in Delft. Het grootste deel van 
zijn werkzame leven werkte hij met hart en ziel 
voor Artsen zonder Grenzen.  
Barend had het nodige meegemaakt met zijn  
gezondheid, maar was er altijd weer voldoende 
van hersteld om zijn leven weer op te pakken. 
Deze keer werd hij niet meer beter. Eind januari 
kwam hij thuis uit het ziekenhuis, waar nog een 
aantal mensen afscheid van hem heeft kunnen 
nemen. 
Op 12 februari namen wij afscheid van Barend in 
een indrukwekkende viering in de Lutherse kerk, 
waarna hij is begraven op de natuurbegraafplaats 
in Alphen (NB).  
Onze gedachten en gebeden zijn bij Jolien en  
allen die van Barend hebben gehouden.  

Ds. Jannet van der Spek 

 
  
 
Liturgische schikking 
Irene van der Kam maakte de bloemschikking 
voor deze viering. 
 
Jesaja 44:6 
‘In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behouden,  
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de 
mensen en maak je tot een licht voor  
alle volken.’ 
 
 
 
De katjes zijn als het licht 
overal en de zonnebloem is 
het licht.  
De rode roos is liefde,  
de paradijsvogelbloem God en 
de oranje toorts de mens,  
Barend. 
 
  



3 

 

Lieve mensen in en rond de lutherse kerk, 
uit de grond van mijn hart wil ik jullie bedanken 
voor alle steun die ik ontving in de periode rond 
ziekte en overlijden van mijn allerliefste Barend. 
Kaarten, bloemen, mails en whatsappjes… met 
goede wensen, warme groeten, gebeden en 
kaarsjes… allemaal tekenen van jullie aandacht 
en nabijheid, ook al konden we elkaar niet zien 
en aanraken. Het heeft mij laten zien hoezeer 
ook Barend was opgenomen in onze kerkgemeen-
schap.  
Voor mij zijn jullie allemaal engelen,  
boodschappers van Gods liefde. 

Jolien  

 
 
 
 
Uit de gemeente 

 
De kerkenraad vergaderde 
In de januari- en februarivergaderingen hebben 
het DB en de kerkenraad weer veel en intensief 
overlegd over de coronavirusmaatregelen en wat 
dat betekent voor onze gemeente. U bent  
hierover via de kerkmail geïnformeerd. Voorlopig 
geen ‘gewone’ kerkdiensten, maar een voorzet-
ting van de online vieringen.  
Persoonlijk mis ik de contacten voor en na de 
dienst; even horen hoe het met iedereen gaat. 
Gelukkig zijn sinds maart vorig jaar veel initiatie-
ven in gang gezet om ‘elkaar vast te houden’. De 
predikanten en Rien Sprong als diaconaal mede-
werker hebben hierin hun steentje bijgedragen. 
Voor iedereen die zich heeft ingezet: hulde! 
Behalve ontmoetingsmomenten voor en na de 
erediensten zijn helaas ook veel activiteiten voor 
oud en jong vervallen. We blijven de ontwikkelin-
gen volgen. 
Mirthe Mulders is bereid om toe te treden als  
Ouderling. Zie ook in deze Luther Heraut mijn 
artikel ‘aan en aftredende kerkenraadsleden’ en 
haar introductie.  

Loes Klijn, secretaris 
 
 
 
 
 
Aan- en aftredende kerkenraadsleden  
De kerkenraad stelt Mirthe Mulders voor als  
kandidaat voor het College van Ouderlingen. 
Mirthe voldoet aan de daarvoor gestelde  
voorwaarden, heeft ingestemd met de voordracht 
en zal deze functie na de verkiezing aanvaarden. 
Zij wordt u van harte aanbevolen! Tegenkandida-
ten of eventuele bezwaren tegen deze voordracht 
kunt u schriftelijk en voldoende gemotiveerd  
binnen twee weken na het verschijnen van dit 
blad onder de aandacht brengen van de kerken-
raad. Mochten er geen tegenkandidaten zijn  
aangemeld, dan wordt Mirthe geacht te zijn  
verkozen en zal zij worden bevestigd in de dienst 
van 28 maart 2021 (indien mogelijk). In deze 
dienst wordt ook Helena Axler ingezegend als 
Kerkrentmeester. In deze Luther Heraut stelt 
Mirthe zich aan u voor. 

Loes Klijn, secretaris 

Even voorstellen... 
Mijn naam is Mirthe 
Mulders, ik ben 27 jaar, 
en na een aantal fijne 
jaren in Nijmegen  
gestudeerd te hebben, 
woon en werk ik nu in 
Den Haag. Daar ben ik 
sinds anderhalf jaar aan 
de slag gegaan als  
milieujurist bij de  
Omgevingsdienst  
Haaglanden, waar ik 
met veel plezier werk.  
Wanneer ik niet aan het 
werk ben, vind ik het 
leuk om te wandelen en 
hard te lopen. Ik woon 
in de Vruchtenbuurt, 
dus dit doe ik nu dan ook met veel plezier in de 
Haagse duinen. Afgelopen  
zomer ben ik gedoopt in de Lutherse kerk in  
Nijmegen. De vrijheid van het geloof binnen de 
mooie en rijke traditie van de liturgie spreekt mij 
ontzettend aan. Na mijn vier Lutherse jaren in 
Nijmegen, ben ik erg dankbaar voor het warme 
welkom dat ik reeds van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente in Den Haag heb mogen ontvangen. 
Voor mij voelt, en waarschijnlijk voor velen, het 
geloof echt als een weg die ik bewandel. Na een 
aantal jaar zoveel te hebben mogen ontvangen, 
vind ik het dan ook erg bijzonder dat mij (als re-
latieve nieuwkomer) de vraag is  
gesteld of ik mij als ouderling wil inzetten. Ik ben 
me erg bewust van het vertrouwen dat mij  
geschonken wordt. Ik kan dan ook echt niet 
wachten om iedereen beter te leren kennen en 
samen het geloof te beleven. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Verhuizing, verblijf in ziekenhuis 
of  overlijden? Geef het door!  
Onze kerkelijke gemeente krijgt helaas niet  
vanzelfsprekend door wanneer gemeenteleden 
verhuizen, in het ziekenhuis terecht komen 
of  komen te overlijden. Wilt u ons zelf deze  
berichten doorgeven? Dit kan via de mail 
(info@luthersdenhaag.nl) of via ds. Hanneke  
Allewijn en ds. Jannet van der Spek (met name 
bij ziekenhuisverblijf of overlijden). 

DE LUTHER HERAUT  
voor april 2021 verschijnt op  
zaterdag 3 april 2021. Uiterste  
inleverdatum van kopij:  
vrijdag 26 maart 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). 

mailto:mail@luthersdenhaag.nl
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Omzien naar elkaar 
Na vijf jaar heb ik  
besloten mijn functie als  
diaconaal medewerker 
neer te leggen. In februa-
ri 2016 begon ik ter  
ondersteuning van  
ds. Trinette Verhoeven in 
het bezoekwerk aan de 
senioren in onze gemeen-
te. De inzet was bedoeld 
ter overbrugging van een 
paar maanden gedurende 
de predikantsvacature. 
Alleen duurde die periode 
wel behoorlijk langer dan we voorzien hadden. 
Toen we uiteindelijk ds. Hanneke Allewijn en later 
ds. Jannet van der Spek mochten verwelkomen in 
onze gemeenten verdeelden we het werk zodat 
zij de ruimte hadden om zich in te werken. In de  
afgelopen jaren heb ik velen van u ontmoet; 
sommigen een enkele keer, anderen regelmatig. 
Het was fijn te merken hoe deze contacten door u 
gewaardeerd zijn, en ook ik heb daar zeker vele 
vrolijke, leerzame en indringende ervaringen aan 
overgehouden, waarvoor ik u dankbaar ben. Ook 
in de toekomst wil ik daarom zeker de fijne  
contacten voortzetten. Mijn behoefte is om dat 
weer gewoon als gemeentelid te kunnen doen. 
Dat betekent, dat een aantal coördinerende en 
uitvoerende taken weer teruggaan naar de  
predikanten en kerkenraad. Met mijn wens om 
een stapje terug te doen, blijft mijn inzet om  
invulling te blijven geven aan het omzien naar 
elkaar zoals dat op vele manieren in onze  
gemeente gestalte krijgt. Tegelijkertijd schep ik 
zo ruimte om balans te houden met de  
toenemende mantelzorgtaken die ik ook heb.  
Hopelijk zullen we elkaar nog vele malen  
ontmoeten, bij u thuis, via de telefoon en  
hopelijk op termijn ook weer in de kerk.  
 

Hartelijke groet, Rien Sprong  
 
 
 
 
 
 
 
Uit de Diaconie 
De januarivergadering van de  
Diaconie was weer een zoom-
vergadering net zoals de vergade-
ring van 1 maart. Het is niet anders, maar wij 
missen het onderlinge, vanzelfsprekende contact 
enorm. Het lijkt alsof de slagkracht afneemt. We 
moeten met elkaar de ogen en oren openhouden 
om de signalen op te vangen, zodat niemand  
onder de radar van de aandacht verdwijnt. 
Schroom niet, als u iets te melden heeft wat voor 
de Diaconie belangrijk is om te weten. 
We zijn met elkaar de Veertigdagentijd ingegaan 
en we hopen dat we in deze tijd van inkeer tot de 
juiste bezinning komen en dat het omzien naar 
elkaar hoog in het vaandel staat. 

 
Houd moed, heb lief! 

 
Irene van der Kam 

Van de ouderlingen 
Er zijn al weer twee maanden voorbij in dit  
nieuwe jaar en we zijn op weg naar Pasen. 
Maanden waarin we hoopten op verbetering en 
versoepeling. Helaas is dit nog steeds niet het 
geval en zijn er nu zelfs strengere regels  
betreffende bezoek en hebben we voorlopig nog 
de avondklok.  
Ook in onze kerk hebben we te maken met deze 
regels en houden we ons aan de adviezen die de 
PKN hanteert. Dat betekent dat er niet gezongen 
wordt in de dienst en dat is een groot gemis.  
In februari hebben we overlegd met de cantor en 
organisten en kijken nu in maart hoe het verder 
gaat en wanneer er weer gezongen mag worden. 
Voorlopig zullen de diensten worden gehouden 
met zo weinig mogelijk mensen en in de vorm 
van een morgengebed. 
In januari namen we vier morgengebeden op een 
dag op. Nadeel hiervan was dat belangrijke  
mededelingen en afkondiging van overlijden niet 
konden worden gedaan. Daarom is besloten om 
vanaf 21 februari voortaan elke dienst op  
zondagmorgen live te streamen (deze kan dan 
vanaf 10.15 gevolgd worden en is ook later  
terug te kijken via ons YouTubekanaal ‘Teken van 
leven’). 
De ouderlingen vergaderden op 18 januari en  
24 februari. Ondanks alles wat nu niet mogelijk 
is, zijn er gelukkig activiteiten die toch door  
konden en kunnen gaan.  
De kinderkerkvlogs van Mascha in ‘Teken van  
leven’ zijn elke week weer mooi om te zien.  
In februari werd de Tischreden, die niet door kon 
gaan, een gespreksgroep over Psalmen in  
Coronatijd. Ook startte een gespreksgroep over 
het boekje ‘God met ons’ van Rowan Williams op 
22 februari en met nog een vervolg op 15 maart.  
Beiden via Zoom. 
Koffiedrinken via Zoom is een succes, met wisse-
lende en vaste deelnemers. Heel leuk en gezellig 
om elkaar toch te kunnen zien en spreken op  
deze manier. Van harte aanbevolen om ook eens 
mee te doen. 
We spraken ook over de  invulling van de vespers 
in de Goede Week. Hierover hebben we nog  
overleg. Ook kwam het versieren van de Paas-
kaars aan de orde. Het zal dit jaar niet in de kerk 
kunnen gebeuren, want het is lastig om in  
coronatijd met meerdere mensen aan de kaars te 
werken. De kaars zal nu op een andere wijze  
versierd worden. 
De bloemendienst op 14 maart wordt nog nader 
uitgewerkt, meer informatie krijgt u via de  
kerkmail. 
We hopen van harte dat we binnen afzienbare tijd 
weer met meerdere mensen in de kerk mogen 
komen en dat er dan ook weer zang is toege-
staan, zij het misschien voorlopig nog met vier  
zangers, om de lofzang gaande te houden. 
De cantorij heeft dit afgelopen week ook weer 
gedaan, onder leiding van Monique en Chris.  
Ieder koorlid in zijn of haar eigen huis met mooie 
foto’s erbij, die knap, door Tanya Gelsema, waren 
samengevoegd tot een mooi geheel. Te zien in 
‘Teken van leven’.    
Tot die tijd blijven we in contact met elkaar en 
houden moed om door te gaan. 

Diny Groeneveld 
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Waarom zingen?? Nou, daarom… 
De muziek komt volgens Luther tot haar hoogste 
bestemming wanneer zij zich in dienst stelt van 
het Evangelie. Op drieërlei wijze legt hij de  
verbinding tussen Evangelie en muziek: 
a) de bijbel is zelf vol van zingen en spelen 

(denk bijv. aan de psalmen, het lied van de 
engelen in de kerstnacht, of Paulus die de 
gemeente aanspoort psalmen, hymnen en 
geestelijke liederen te zingen). Door middel 
van het kerklied functioneert het Woord van 
God - de bron van het reformatorische  
geloof - in het midden van de gemeente. 

b) wie gelooft, moet ervan zingen: als uiting 
van dankbaarheid voor Gods heilswerk. 
Voor Luther is het zingen zelfs toetssteen 
van het echte geloof. 

c) de muziek kan helpen het geloof te wekken. 
Gemeentezang kan een stuk prediking zijn. 
Wanneer het Evangelie meerstemmig (dus 
door een koor) wordt vertolkt, komt er nog 
wat bij: voor Luther wordt de kracht van 
het Evangelie vergroot door meerstemmig-
heid. Op deze manier kan muziek voertuig 
zijn van de Heilige Geest. Een gezongen 
evangeliemotet kan zo fungeren als uitleg 
van de Schrift. Muziek raakt het hart en 
gaat dus dieper, heeft een grotere impact 
op de mens, dan het gesproken woord al-
leen.  

Mensen moeten door de manier waarop de  
Heilige Schrift gereciteerd, vertolkt wordt, de  
indruk krijgen dat God hen zelf aanspreekt.  
Luther meent wat hij zegt als hij stelt dat God 
zelf spreekt als de bijbelse woorden klinken. Viva 
vox evangelii. Beter nog dan in een preek, kan 
het lied dat doen. Hier zien we een groot verschil 
met Calvijn die meerstemmige muziek (en ook 
instrumentale muziek) tijdens de eredienst  
resoluut afwijst. Voor hem dus geen koormuziek 
en instrumenten in de liturgie (overigens wel  
toegestaan in huiselijke kring). 
Voor Luther was alle (goede) muziek een gave 
van God, hij heeft muziek ervaren als een kracht 
die depressies kan verjagen en die daarmee ster-
ker is dan de duivel. Luther was niet bang dat 
muziek zou afleiden van het wezenlijke in de 
kerkdienst, hij heeft beleefd hoe muziek juist  
toe leidt naar het wezenlijke, hoe zang het hart 
kan openen voor gebed en voor het Woord, maar 
ook uiting kan geven aan protest en aan de  
blijdschap om de bevrijdende woorden van het 
Evangelie.  
Het bovenstaande verwoordt precies hoe ik het 
voel als ik zing, dirigeer, met muziek bezig ben, 
zowel actief als luisterend. Zelf wil ik  graag de 
mensen iets moois (mee) geven om blij van te 
worden, of als troost. Luther hield van muziek en 
Lutheranen houden van zingen. Daarom!! 

Monique Schendelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactadressen  
Kosterij:  
Lutherse Burgwal 7  
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb (wegens 
ziekte afwezig), 070-3636610,  
kosterij@luthersekerk-denhaag.nl 
 
 
De kerkenraad 
Voorzitter: vacant, plaatsvervangend voorzitter 
Mascha de Haan, tel. 06-14853009 
Secretaris: Loes Klijn, tel. 070-3107999 
info@luthersdenhaag.nl  
Ouderlingen: Diny Groeneveld, Mascha de Haan 
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-
Vos, Ewald Grund, Hans Koopman 
Diaconie: Irene van der Kam, Gerard van der 
Laan, Ineke Peereboom Voller-Lelieveld 
 
Predikanten  
Ds. Hanneke Allewijn, tel. 06-44960369 
h.allewijn@protestantsekerk.nl,  
momenteel afwezig wegens ziekte.   
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077  
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl.  
 
Organist en cantor 
Sander van den Houten, organist: 06-25333652, 
sandervdhouten@hotmail.com 
Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:  
06-40306231, myschendelaar@tele2.nl  
 
Swaenesteyn en Swaenehove 
Saffier, de organisatie welke de verzorgings- 
huizen van voormalige lutherse signatuur  
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde 
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat 
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830) en  
Annelies van de Steeg voor WoonZorgPark  
Swaenesteyn (Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den 
Haag, 070-4487000). 
 
Seniorenbijeenkomst 
Els Pellen, tel. 079-3423963 en  
Joke Momberg, tel. 079-3516094 
 
Stichting Cultuur en Muziek in de  
Lutherse Kerk  
Nigel Lamb, scmlk070@gmail.com 
 
Orgelcommissie 
Contactpersoon: Nico van Stokrom 
 
Kerkkoor Maarten Luther 
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com  
Elke dinsdagavond van 20.00–22.00 uur. 
 
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 

mailto:h.allewijn@protestantsekerk.nl
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Diaconale hulp 
Algemene informatie: Ineke Peereboom Voller-
Lelieveld, 070-3695444 
 
Rekeningnummers  

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage  
NL57RABO0373720823 

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage inz. Verhuur 
NL82RABO0373720858 

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage  
NL91INGB0000037958 

 Orgelfonds ELG ’s-Gravenhage  
NL29INGB0000614866 

 Evangelisch-Lutherse Jeugdraad  
NL35RABO0373720831 

 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage  
NL17INGB0000124553  

 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther  
NL70INGB0001917129  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse 
Kerk  
NL73INGB0006817612 

 
 

 
 
Beëindiging convenant met Stichting Saffier 
Van begin 18e eeuw tot aan 1966 had onze  
gemeente wees- en oudeliedenhuizen 
(bejaardenhuizen zouden we nu zeggen) op  
diverse plaatsen in de stad: de Lange Beesten-
markt, de Lange Lombardstraat, de Laan van 
Nieuw Oost-Indië. 
In de 20e eeuw veranderde de visie op sociale 
zorg en kwamen taken en verantwoordelijkheden 
meer bij de overheid te liggen. Onze gemeente 
wilde haar lutherse betrokkenheid en inbreng in 
de Haagse bejaardenzorg echter niet opgeven en 
zo werd in 1966 de Stichting Evangelisch-Luthers 
Tehuis voor Ouderen Opgericht (SELTO). De 
overheid bouwde het nieuwe Swaenesteyn en via 
deze stichting bleven we betrokken bij de identi-
teit en de geestelijke verzorging in het tehuis en 
de latere uitbreidingen.  
De verkoop van de eerdere panden leverde  
overigens een vermogen op dat nu door de  
Stichting Wees- en Oudeliedenhuis wordt  
Beheerd, een College van Regenten en  

Regentessen dat zijn wortels in 1736 heeft.  
Wie over die tehuizen of het huidige W en O meer 
wil zien kan de vlog op ons Teken van Leven  
kanaal nog eens terugkijken (https://youtu.be/
XvIPK4Rh84g). 
Begin deze eeuw gingen de SELTO, de Lozerhof, 
de Preva Stichting en de Willem III Stichting  
samen in Saffier. 
Het bleek dat er ook in deze nieuwe constellatie 
behoefte was aan ondersteuning op het gebied 
van identiteit en geestelijke verzorging vanuit de  
Evangelisch-Lutherse gemeente in de voormalige 
lutherse huizen. In 2005 sloten de Evangelisch-
Lutherse gemeente ’s-Gravenhage en Stichting 
Saffier een convenant waarin de lutherse  
identiteit en de daarbij behorende geestelijke 
verzorging geregeld waren. 
15 jaar en een aantal reorganisaties later, blijkt 
de afstand tussen de dagelijkse praktijk in Saffier 
en onze gemeente zo groot te zijn geworden, dat 
het lastig is om bestuurlijk samen te blijven  
werken en daar op de werkvloer een goede  
invulling aan te geven. De geestelijk verzorgers 
werken steeds meer voor álle tehuizen binnen 
Saffier, en ‘luthers zijn’ is geen bepalende factor 
meer in het toewijzingsbeleid van woningen.  
 
 
Het convenant is daarom per 1 januari 2021  
beëindigd. Dat wil niet zeggen dat de warme  
contacten tussen de geestelijke verzorging en 
onze gemeente voorbij zijn. We gaan daar een 
nieuwe vorm in zoeken, maar niet meer onder de 
paraplu van een formeel convenant. We kijken uit 
naar de voortgaande samenwerking met de  
geestelijk verzorgers. 

Ewald Grund,  
voorzitter commissie van Identiteit  

Swaenesteyn en Swaenehove tot 1-1-2021, 
Frank Everaarts,  

voorzitter Stichting Wees- en Oudeliedenhuis 
 

 
 
 
Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten  
vanaf 3 januari tot en met  
28 februari 2021 
 
In januari en februari waren de volgende  
collectedoelen: 
Orgelfonds, Aandachtscentrum, Straatpastoraat, 
Kusu Kusu Sereh, Micro Hydro Project, Wereld 
Lepra dag, Kia Werelddiaconaat Oeganda, 
Voedselbank en Noodhulp.    
    
Vanaf 3 januari zijn er alleen online diensten te 
volgen geweest,. Er is niet gecollecteerd.  
Via de giro ontving de Diaconie: 
collecten algemeen  € 405,-  
orgelfonds  €30,-  
het Aandachtscentrum  € 100,- 
het Straatpastoraat € 5,- 
het Micro Hydro Project € 5,- 
de Voedselbank  € 310,-  
noodhulp  € 25,- 

https://youtu.be/XvIPK4Rh84g
https://youtu.be/XvIPK4Rh84g
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Aan alle collectedoelen zijn de bijdragen,  
aangevuld met een bijdrage van de Diaconie, 
overgemaakt.  
 
Voor kerk en onderhoud gebouwen is in januari 
€265,- en februari €230,- ontvangen en er is een 
gift van €1000,- binnen gekomen.  
 
U kunt een collecte alsnog ondersteunen door 
een bijdrage over te maken aan: 

 Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage 
IBAN: NL57RABO0373720823 onder vermel-
ding van het doel: kerk en onderhoud  
gebouwen. 

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag 
IBAN: NL91INGB0000037958, onder ver-
melding van het doel of gemiste collecten  

 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
Collecten Diaconie 
 
Zondag 7 maart  
KIA-40dagentijd - zending - Columbia 
Colombia wordt al meer dan 60 jaar geteisterd 
door een sociaal en gewapend conflict. Guerrilla-
groepen als FARC en ELN namen de wapens op 
om hun ideologie te realiseren. Het leger sloeg 
met ijzeren vuist terug. Het conflict zorgt ook 
voor crises in sociale relaties, families en  
gemeenschappen. Vrouwelijke leiders uit  
verschillende kerkgenootschappen verenigden 
zich en werken samen aan conflicttransformatie 
en vredesopbouw 
 
Zondag 14 maart - Orgelfonds 
Elke zondag weer kunt u genieten van het orgel-
spel van Sander van den Houten. Wat mogen we 
blij zijn dat er toch nog muziek klinkt tijdens de 
online-diensten. Iets wat onverminderd door mag 
gaan. Laten we met elkaar zorgdragen voor het 
onderhoud van dit prachtige instrument. 
 
Zondag 21 maart -  
Lutherse Wereld Federatie 
De Lutherse Wereld Federatie heeft over de hele 
wereld projecten lopen, waar er gericht en ter 
plekke met de bevolking aan gewerkt wordt om 
calamiteiten weer te boven te komen en  
kansarme mensen een plek te geven, zodat ze 
voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. 
 
Zondag 28 maart -  
Palmpasen - Haags Zomerkamp 
Of het Haagse Zomerkamp mag doorgaan weten 
we nog niet, maar geld kunnen ze altijd gebrui-
ken. Zo kunnen er materialen vervangen worden 
en waar nodig worden aangevuld. 
 
Donderdag 1 april - Witte Donderdag -
Luthers Genootschap 
Het genootschap heeft diverse projecten met  
lutherse kerken in Nias en op de Batu-eilanden. 
Ook met de Evangelisch-Lutherse kerk in Surina-
me zijn nauwe banden. In Nederland ondersteunt 
het genootschap onder andere de uitgave van het 
Luthers Dagboek. 
 

Zondag 4 april - Pasen -  
Paascollecte Diaconie 
Wij hopen natuurlijk dat de Paasvieringen van de 
kringen plaats mogen hebben. De Diaconie  
ondersteunt in de kosten. 
 
De Diaconie wil de collecten van harte onder uw 
aandacht brengen, zodat de collectedoelen geld 
kunnen ontvangen. 
 
 
Livestream 
Met zo min mogelijk mensen een morgengebed 
opnemen: zo ziet dat eruit. Op 21 februari ging 
ds. Marianne van der Meij voor, Sander van den 
Houten bespeelde het orgel. Mascha de Haan was 
ouderling van dienst en verzorgde de bloemen. 
Natuurlijk was koster Henk Baaima aanwezig. 
Myrthe de Haan kreeg van Samuël Strijbis uitleg 
over het live streamen. Een bijna lege kerk dus, 
maar in de wetenschap dat velen met ons mee 
vieren! 

Mascha de Haan 
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Door de week heen 
 
God met ons 
Kruis, offer, verzoening, lijden, opstanding.  
Oude woorden, maar wat kunnen ze ons  
vandaag de dag nog zeggen? Rowan Williams 
schreef een toegankelijk boekje waarin hij  
vertelt wat deze woorden in al hun meerduidig-
heid vroeger en nu aan christenen te zeggen had-
den en hebben. Paasgeloof. Het dagblad Trouw 
schrijft hierover: 'Williams' uiteenzetting rust op 
twee vooronderstellingen: mensen vroeger waren 
niet dommer dan wij, en beeldende taal is beter 
in staat om over God te spreken dan strikt gere-
guleerde, dichtgetimmerde taal'. Afgelopen  
22 februari en komende 15 maart zijn gemeente-
leden uit de lutherse gemeente en de Lukaskerk 
met elkaar via zoom in gesprek gegaan. Sara de 
Weerd noemde het door kinderen van de Oranje  
Nassauschool met narcissen versierde kruis van 
wilgentenen in de Duinzichtkerk waar ze goede 
herinnering aan beleefde. Een vooruitblik naar 
Pasen.  
 
 
 
 
 
 
Seniorenkring  
Bij het schrijven van dit stukje is de lockdown op 
een aantal gebieden verlengd tot half maart. De 
kerkenraad kan op dit moment nog niet met  
zekerheid zeggen wanneer er weer  
bijeenkomsten mogelijk zijn. 
De kringbijeenkomst van 16 maart gaat in elk 
geval niet door. Op dinsdag 30 maart staat de 
Paasviering gepland van 10.30 uur tot 15.00 uur 
in het kerkgebouw aan de Lutherse Burgwal 7  
in Den Haag. Met een liturgische viering, een 
lunch en een optreden van de harpiste Carla Bos.  
Over het wel of niet doorgaan van deze  
Paasviering is nu nog geen beslissing genomen. 
De vaste deelnemers van de seniorenkring  
krijgen voor 15 maart bericht over wat mogelijk 
is. 
Bent u geen vaste deelnemer maar zou u wel 
graag onze Paasviering bij willen wonen? Neemt 
u dan rond 15 maart telefonisch contact op met  
Jowien de Klerk, tel. 070 3559858/06 25207424 
of Joke Momberg, tel. 06 22750242.  
 
Het wordt dus nog even doorbijten. Maar hopelijk 
blijft u allen gezond en kunnen we elkaar binnen-
kort toch eindelijk weer eens persoonlijk  
ontmoeten. Tot die tijd blijven we graag met  
elkaar in contact via telefoon, whatsapp en post. 
Houd moed, heb lief.  

Met een hartelijke groet, 
namens de vrijwilligers,  

Els Pellen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In de stad en verder… 
 
Lutherse zwaan in de sneeuw 
Nu ds. Jannet van der Spek met Eefke in  
Den Haag is komen wonen, ontmoeten ze in hun 
wijk zwanen. En laten die zwanen nu een hele 
lutherse traditie met zich meedragen. Eefke 
maakte mooie foto’s van de zwanen die net zo 
wit kleurden als de sneeuw van een paar weken 
geleden!  
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Kent u mensen, die moeilijk de kerkmail kunnen lezen, maar wel informatie willen ontvangen? 

Laten we dan samen naar oplossingen zoeken. Misschien is het maken van een printje en even 

langs brengen een optie? Of een telefoontje? En u kunt zich natuurlijk altijd aanmelden voor 

deze kerkmail via lutherheraut@gmail.com.  

 
Activiteitenoverzicht 

 
Op deze plek vindt u normaal gesproken het overzicht van activiteiten voor de 

komende weken. Bij het drukken van deze Luther Heraut zijn de nieuwe 
maatregelen nog niet bekend.  

Via de kerkmail houden we u op de hoogte en we hopen van harte in het 
maartnummer weer een mooi overzicht van activiteiten te kunnen plaatsen. 

 

Wilt u actuele informatie vanuit onze gemeente lezen:  

 WEBSITE Kijk op www.luthersdenhaag.nl  

 LAATSTE NIEUWS Abonneer u op de emailservice voor extra aankondigingen. U kunt zich 
aanmelden door een emailbericht te sturen naar lutherheraut@gmail.com  

 FACEBOOK Ga naar luthersdenhaag. Geen lid van Facebook? Geen nood: u kunt de pagina 
ook bekijken op internetpagina www.facebook.com/elgdenhaag  

 LUTHER HERAUT Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen voor 
€25 per jaar, maar ook gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur 
aangeven. Voor onze gasten liggen er meeneem-exemplaren op de leestafel bij de uitgang. 



11 

 

Kinderkerk 
 
Wat fijn: na de voorjaarsvakantie mochten jullie 
eindelijk weer naar school! Wat zal het fijn zijn 
om je juf of meester en je klasgenootjes weer te 
zien. Dan hoeft het ten minste niet meer altijd via 
de computer of laptop. 
 
We zouden elkaar ook maar wat graag in de  
kinderkerk weer zien, maar door de coronaregels 
is dat nog niet mogelijk. Tot die tijd zorgen we 
gewoon voor een filmpje met de doos. Mascha 
gaat iedere week met de doos op pad en vertelt 
dan een verhaal uit het leven van Jezus. We gaan 
samen met hem op weg. En dan is het begin april 
Pasen. Misschien kunnen we dan wel naar de 
kerk? 
 
Houd de mail maar goed in de gaten…. 
En o ja: grote mensen mogen ook kijken hoor! 
 

Hartelijke groeten vanuit de kinderkerk! 
Ineke, Jolien, Mascha, Sylvia en Sara  

 
  

 

50e jaargang 
no. 3 
Maart 2021 

06-14853009 

NL35RABO0373720831 
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Citykwartier:  
In principe op de eerste en derde woensdag van de maand - momenteel geannuleerd. Meer 
informatie via de kerkmail en de website. 
 
De diensten worden live gestreamd en zijn iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken  
(en later terug te zien) via YouTube, Teken van leven. Wanneer we weer erediensten vieren 
met kerkgangers, zullen we dit via de kerkmail communiceren. 

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

Lezingen 
(Oecumenisch 
leesrooster) 

Collecten (pag. 7)  

Zondag 7 maart 2021 
Oculi 
Ds. Jannet van der Spek  

Exodus 20:1-17 
Romeinen 7:14-25 
Johannes 2:13-22 

 

KiA– 40dagenzending-
Columbia 

Kerk 
Kleur: paars 

Zondag 14 maart 2021 
Laetare 
Ds. Fokke Fennema 
Bloemendienst - zie kerkmail 

Jozua 4:19-5:1, 10-12 
Efeziërs 2:4-10 

Johannes 6:(1) 4-15 

Orgelfonds 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: paars 

Zondag 21 maart 2021 
Judica 
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra 

Jeremia 31:31-34 
Hebreeën 5:1-10 

Johannes 12:20-33 

Lutherse Wereld Federatie 
Kerk  

Kleur: paars 

Zondag 28 maart 2021 
Palmarum 
Ds. Jannet van der Spek  
LuLu-dienst in de Lutherse kerk 

Marcus 11:1-11 
Jesaja 50:4-7 

Filippenzen 2:5-11 
Marcus 14:1-15,47 

Haags zomerkamp 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: paars 

Maandag 29 maart 2021  
Vesper in de Goede week 
Aanvang 18.00 uur 

  
 
 

Kleur: paars 
Dinsdag 30 maart 2021 
Vesper in de Goede week 
Aanvang 18.00 uur 

  
 

Kleur: paars 
Woensdag 31 maart 2021 
Vesper in de Goede week 
Aanvang 18.00 uur 

  
 

Kleur: paars 
Donderdag 1 april 2021 
Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur 
Ds. Jannet van der Spek  

Exodus 12:(1)15-20 
Johannes 13:1-15 

Johannes 14:15-31 

Luthers Genootschap 
kerk 

Kleur: wit 
Vrijdag 2 april 2021 
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur 
Ds. Jannet van der Spek  
 

Exodus 12:(1)12-28 
Hosea 6:1-6 

Hebreeën 9:11-15 
Johannes 18:1-19,42 

Voedselbank 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: paars 

Zaterdag 3 april 2021 
Stille zaterdag, aanvang 21.00 uur 
Ds. Hanneke Allewijn 

  
 

Kleur: wit 
Zondag 4 april 2021 
Pasen 
Ds. Hanneke Allewijn 

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

Paascollecte Diaconie 
Kerk  

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

Jesaja 26:1-13 
1 Johannes 5:1-6 

Johannes 20:24-31 

Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

Kleur: wit 

Colofon 
Administratie: Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 

Den Haag, 070-3636610  
Internet: www.luthersdenhaag.nl  
Abonnement:  gratis voor gemeenteleden indien  

digitaal, per post € 25,- per jaar middels  
overschrijving  

Redactie en   
opmaak:  Mascha de Haan 
Eindredactie: Nicolette Faber-Wittenberg 


