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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Het onverwachte vertrek van collega ds. Hanneke 
Allewijn is bij velen van ons hard aangekomen. 
We zullen haar sprankelende aanwezigheid en 
haar inzet voor onze gemeente missen. Gelukkig 
blijft ze in de buurt als predikant van het Straat-
pastoraat. Zo hopen we elkaar weer tegen te  
komen in de wijngaard, onderweg, of in het  
landelijk lutherse werk. Ook vanaf deze plaats: 
dank voor alles en meer dan dat. Bovenal een 
goed herstel gewenst. 
Het vertrek van dominee Hanneke stelt ook  
vragen aan ons als kerkenraad en gemeente. 
Want het is uitermate pijnlijk als een predikant 
ziek wordt en dat dit ook te maken heeft met het 
werk in de gemeente. Wat voor gemeente willen 
we zijn, wat voor gemeente kunnen we zijn? 
Waar zit onze kramp, waar zit onze vreugde? Hoe 
houden we het licht brandend, hoe houden we 
elkaar vast en hoe laten we elkaar de christelijke 
vrijheid? Met die vragen zullen we de komende 
tijd aan de slag. In die zin ook dank aan allen die 
zich inzetten voor onze gemeente en met ons 
verbonden zijn en blijven in geloof, hoop en  
liefde. 
Ondertussen gaan de versoepelingen door. We 
mogen weer zingen. En dat zullen we van harte 
doen, de hele zomer. Alle LuLu-zomerdiensten 
zullen plaatsvinden in de lutherse kerk omdat  
deze aan veel meer mensen plaats kan bieden op 
anderhalve meter. Op 25 juli en 1 en 8 augustus 
met de liturgie uit de Lukaskerk en op 15, 22 en 
29 augustus met de lutherse liturgie.  
En dan ineens is het voorzingen niet meer nodig. 
Dank Monique voor hoe je dat voortvarend en 
vakkundig hebt opgepakt. Dank voor je mooie 
solo's en dank aan alle zangers. Hopelijk gaat in 
september de cantorij weer van start. 
Op 11 juni is Tonny de Jong-Cosman overleden. 
Ook zij heeft veel voor de lutherse gemeente  
betekend. In deze Luther Heraut vindt u een in 
memoriam. 
Ik wens u allen een goede zomer, met rust en 
bloei en warmte. Dat we de zon kunnen zien 
schijnen! 

hartelijke groet namens de kerkenraad,  
ds. Jannet van der Spek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantie en bereikbaarheid 
Van 28 juni tot en met 18 juli en van 7 tot en 
met 14 augustus heb ik vakantie. Loes Klijn weet 
wie mijn vervangers zijn. De rest van juli en  
augustus hoop ik meer tijd te hebben voor  
voortgaande kennismaking en andere bezoeken. 
Aarzel niet om contact op te nemen als u vindt 
dat u te lang moet wachten of iemand weet die 
wel een bezoekje van de dominee wil. Denk niet 
‘ze heeft het al zo druk’. U helpt mij het meest 
door zelf contact op te nemen. Dat kan per mail, 
per whatsapp of per telefoon: 070-4062077 /  
06-41728662. Op vrijdag ben ik meestal vrij.  

Ds. Jannet van der Spek 
 
 
 
 
In memoriam Anthonia Pieternella  
Margretha de Jong-Cosman  
Op 11 juni jongstleden is Tonny de Jong, zoals 
we haar aanspraken, in alle rust overleden op de 
leeftijd van 81 jaar. Al geruime tijd tobde ze met 
haar gezondheid die op en neer ging. Kerkgang 
zat er voor haar niet meer in, maar ze was wel 
intensief verbonden met het wel en wee van de 
gemeente. Ze voelde zich lutheraan in hart en 
nieren en er was voor haar veel aan gelegen om 
de lutherse kerk als plek van gebed en ontmoe-
ting overeind te houden. In de vele jaren die ze 
als kerkrentmeester diende beheerde ze de  
financiën als een kostbare schat. Maar ook na 
haar ambtstermijnen bleef ze haar kennis en 
vaardigheden inzetten voor het financieel beheer 
en de salarisadministratie. En wie herinnert haar 
niet hoe zij zich inzette bij de Bazaar, zowel bij 
de voorbereidingen als bij de uitvoering, om die 
activiteit tot een succes te maken. Het kostte 
haar moeite om die inzet voor de kerk los te laten 
toen haar gezondheid de laatste jaren een toene-
mende zorg werd. Voor haar waren de financiën 
ook een manier om met haar capaciteiten het  
geloof betekenisvol vorm te geven in dienstbaar-
heid. En waar ze steeds van opleefde was de 
saamhorigheid die ze vaak ervaarde bij de  
activiteiten die in de kerk georganiseerd werden. 
Als persoon bleef ze het liefst buiten alle grote 
aandacht. Ze had haar grenzen in wat ze wilde 
delen. Ze vond het niet nodig om moeilijkheden 
en tegenslagen met veel mensen te delen. Om 
Tonny te leren kennen was tijd en geduld  
nodig. En dan, op een onbewaakt ogenblik, gaf ze 
een inkijk in haar bewogen leven en kwam de 
liefde en zorg voor haar dierbaren tevoorschijn. 
Dierbaren die weggerukt werden uit het leven 
zonder afscheid te kunnen nemen, dierbaren die 
door ziekte onbereikbaar werden, dierbaren die in 
het buitenland hun nieuwe thuis vonden. Ik heb 
Tonny leren kennen als een vrouw voor wie  
geloof en hard werken, overgave en beheer, 
steeds als keerzijden van een medaille een  
drijfveer waren voor een dienstbaar leven. We 
blijven achter in dankbaarheid voor haar inzet en 
toewijding voor ons als gemeenschap. In kleine 
kring is Tonny begraven bij haar man Tom in  
Hillegom. Wij wensen haar dochters Annelise en 
Lucienne, de kleinkinderen, verdere familie- en 
vriendenkring sterkte toe om met deze lege plek 
verder te gaan. 

Rien Sprong  

DE LUTHER HERAUT voor september 2021  
verschijnt op zaterdag 4 september. Kopij-
sluiting: vrijdag 27 augustus 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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Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de junivergadering: de mededeling van  
ds. Hanneke Allewijn dat zij afscheid neemt van 
onze gemeente overvalt de kerkenraad. We  
bespreken de communicatie richting de gemeente 
en wie buiten onze gemeente geïnformeerd  
moeten worden. Tevens maken we de eerste  
opzet voor het vervolgtraject. 
We mogen weer kerk zijn: wel met inachtneming 
van de onderlinge 1,5 meter afstand.  
Zie het verslag van de gemeentevergadering voor 
de laatste stand van zaken. 

Loes Klijn, secretaris 
 

Verslag gemeentevergadering 20 juni 2021 
Mascha de Haan opent de gemeentevergadering.  
Er zijn twee agendapunten: 
1. Het afscheid van ds. Hanneke Allewijn. 
2. De versoepelingen rondom de coronamaatre-
gelen en wat betekent dit voor onze gemeente. 
 
Afscheid ds. Hanneke Allewijn 
Omdat de Luther Heraut breder wordt verspreid 
dan binnen de eigen gemeente en ook op onze 
internetpagina staat, heeft de kerkenraad er voor 
gekozen dit deel uit privacyoverwegingen niet op 
te nemen. U kunt het verslag per mail opvragen 
via: info@luthersdenhaag.nl. 
 
De versoepelingen rondom de coronamaat-
regelen en wat betekent dit voor onze  
gemeente 
Met inachtneming van de onderlinge 1,5 meter 
afstand vanaf 27 juni: 
 

 Geen maximum aantal kerkgangers meer en 
onze kerkzaal biedt voldoende ruimte om  
gemeenteleden en bezoekers een veilige plek 
te bieden. 

 Men hoeft zich niet aan te melden; wel regi-
stratie bij de ingang en attenderen we op de 
handhygiëne. 

 Mondkapjes zijn niet meer verplicht, dus ook 
niet meer bij het lopen door de ruimte. Wel 
vragen we of iedereen alert wil blijven op de 
1,5 meter afstand.  

 Gemeentezang is weer toegestaan. 
 
De overheid biedt ons deze speelruimte. De  
kerkenraad wil nog wel het advies van de lande-
lijke kerk afwachten, dat 24 juni wordt verwacht, 
en houdt dus nog even een slag om de arm. 
Tot en met 29 augustus blijven we de eredien-
sten live streamen en beschikbaar stellen via 
YouTube. Begin juli zet Mascha digitaal een  
enquête uit om uw behoefte te peilen. Uitslag van 
de enquête is bepalend voor het vervolgtraject.  
De Lukaskerk heeft gevraagd de gezamenlijke 
dienst op 27 juni en de drie zomerdiensten (25 
juli, 1 en 8 augustus) in plaats van de Lukaskerk 
in de lutherse kerk te mogen houden. Onze  
kerkzaal biedt meer capaciteit nu meer  
kerkgangers aanwezig mogen zijn. De kerken-
raad heeft met dit verzoek ingestemd. De liturgie 
van de Lukaskerk wordt aangehouden voor deze 
diensten. 
 

Na de gemeentevergadering: de landelijke kerk 
gaat mee in de versoepelingen; alleen dat bij  
gemeentezang ventilatie een belangrijk punt van 
aandacht blijft.  

Loes Klijn, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de Diaconie 
De eerste vergadering, na het overlijden van  
onze penningmeester Ineke Peereboom, hebben 
we in juni gehad. Gelukkig hebben we onze  
vorige Penningmeester, Christiaan Minderhoud, 
bereid gevonden om de Diaconie als adviseur bij 
te staan en de taak van de penningmeester deels 
op zich te nemen. 
 
We hebben besloten een laptop te bekostigen ten 
behoeve van de Voedselbank. Plekken in openba-
re ruimten zoals bibliotheken waren lange tijd 
dicht. Mensen kunnen nu in de Lukaskerk  
inloggen en daar hun zaken komen regelen. 
Naar aanleiding van de brand in de Schilderwijk 
op 20 mei heeft de Diaconie €500,- gedoneerd. 
 
Ook heeft de Diaconie besloten om een aanzien-
lijk bedrag van €5000,- over te maken naar onze 
zusterkerk in Paramaribo, Suriname. Het Neder-
lands Luthers Genootschap heeft een brandbrief 
doen uitgaan met de oproep om bij te dragen aan 
het project van de Maarten Luther Kerk. Centraal 
staat de realisering van de gaarkeuken in de 
voormalige Ds. Kingzaal. De armoede in Parama-
ribo is zo toegenomen, dat de voedselhulp uit de 
kerk steeds noodzakelijker wordt. 
De collecte voor noodhulp, gehouden in het  
voorjaar, geven we voor de voedselvoorziening in 
Paramaribo. Deze collecte rondt de Diaconie af op 
€250,-. Uw gift voor dit project is natuurlijk ook 
van harte welkom. 
De Diaconiecollecte van 13 juni gaat naar LWF 
ten behoeve van de coronacrisis in India en Nepal 
en wordt verhoogd naar €250,-. 
Wilt u de Diaconie iets onder de aandacht  
Brengen, waarbij haar hulp nodig is, laat het ons 
weten. 
 
We gaan de zomer in. De jeugd gaat van 17-23 
juli naar zomerkamp en een aantal ouderen gaat 
voor de vakantieweek 20 – 27 augustus naar  
Hydepark in Doorn. We hopen allemaal wat te 
kunnen genieten van de zomertijd. 
 
Een goede zomer gewenst en een hartelijke groet 
namens de Diaconie, 

Irene van der Kam 

mailto:info@luthersdenhaag.nl
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Van de ouderlingen 
Terwijl we allen nog verdrietig zijn om het  
onverwachte overlijden en het gemis van Ineke 
Peereboom op 19 mei, kregen we in juni opnieuw 
een bericht te verwerken dat ons allen diep heeft 
getroffen: het vertrek van ds. Hanneke Allewijn. 
Zij zal na haar ziekte niet terugkeren in onze  
gemeente. We betreuren dit zeer. Ook binnen het 
college van ouderlingen, waarin Hanneke veel 
heeft betekend, met mooie ideeën, die we  
konden uitvoeren in diensten, bijzondere vierin-
gen en gesprekskringen. We moeten dit respecte-
ren, maar zullen haar zeker missen. 
In de gemeentevergadering op 20 juni waren we 
na de kerkdienst bijeen om onze emoties te  
uiten en vragen te stellen die Mascha de Haan, 
als waarnemend voorzitter van de Kerkenraad, 
respectvol en rustig heeft beantwoord. 
Met de Lukasouderlingen vergaderden we op  
21 juni en bespraken we met name de  
Startzondag op 26 september. Er zijn mooie  
ideeën naar voren gekomen, die we verder gaan 
uitwerken. Ook kwamen de activiteiten voor het 
nieuwe seizoen aan bod. 
Gelukkig kunnen we nu weer meer gaan organi-
seren en een groter aantal mensen ontvangen in 
diensten, bijeenkomsten, gesprekskringen etc. 
Ondanks alles wat we nu meemaken, zijn we blij 
om elkaar weer te kunnen ontmoeten en te delen 
wat ons nu zo bezig houdt. Met goede hoop voor 
de toekomst van onze gemeente. 

Diny Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactadressen  
Kosterij:  
Lutherse Burgwal 7  
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb (wegens 
ziekte afwezig), 070-3636610,  
kosterij@luthersekerk-denhaag.nl 
 
De kerkenraad 
Voorzitter: vacant, plaatsvervangend voorzitter 
Mascha de Haan, tel. 06-14853009 
Secretaris: Loes Klijn, tel. 070-3107999 
info@luthersdenhaag.nl  
Ouderlingen: Diny Groeneveld, Mascha de Haan, 
Mirthe Mulders 
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-
Vos, Ewald Grund, Hans Koopman 
Diaconie: Irene van der Kam, Gerard van der 
Laan 
 
Predikant 
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).  
De functie van geestelijk verzorger voor  
WoonZorgPark Swaenesteyn (Nieuwendamlaan 1, 
2547 JG Den Haag, 070-4487000) is momenteel 
vacant. 
 
Seniorenbijeenkomst 
Els Pellen, tel. 079-3423963 en  
Joke Momberg, tel. 079-3516094 
 
Stichting Cultuur en Muziek in de  
Lutherse Kerk  
scmlk070@gmail.com 
 
Orgelcommissie 
Contactpersoon: Nico van Stokrom 
 
Kerkkoor Maarten Luther 
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com  
Elke dinsdagavond van 20.00–22.00 uur. 
 
Stichting Wees– en Oudeliedenhuis 
Frank Everaarts, tel. 070-3250220 
 
Jour der Senioren 
Els Gaemers, tel. 070-3200972 
 
Werkgroep publiciteit 
Coördinator: Mascha de Haan 
(lutherheraut@gmail.com),  
webbeheerder: Anders van der Meij 
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima 
 
Diaconale hulp 
Algemene informatie 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 
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Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten vanaf 2 mei 
tot en met 20 juni 2021 
In mei en juni werd er gecollecteerd voor de  
volgende doelen:  
 
  via overschr. 
Cantorij   € 86,45  
Werkgr. voor Kerkmuziek € 99,50 € 57,50 
Voedselbank  € 64,00 € 57,50 
Luther Heraut € 47,60 € 17,50 
Orgelfonds € 76,00 € 12,50 
Noodhulp € 63,90 
Micro Hydroproj. Ouderend. € 230,00 
Diaconie € 114,20 
Straatpastoraat € 208,00  
 
Vanaf 2 mei mochten er weer 30 mensen de 
dienst bijwonen en vanaf 20 juni is dit verder 
verruimd naar 60 kerkgangers.    
 
Via overschrijving heeft de Diaconie de volgende 
bedragen ontvangen: voor algemeen een bedrag 
van € 620,00. Specifieke bijdragen ziet u in de 
kolom. Voor kerk en onderhoud gebouwen is in 
mei € 359,80 ontvangen en in juni €228,28. 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 onder-
houd gebouwen. 

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag 
IBAN: NL91INGB0000037958, onder  
vermelding van het doel of gemiste collec-
ten.  

 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
 
 
 
Collecten Diaconie 
 
Zondag 4 juli- KIA –Actie Vakantietas 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op  
vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld 
hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een  
zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol 
speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare  
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een 
groot aantal protestantse gemeenten deze  
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.  
Actie Vakantietas is een van de projecten  
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede 
helpt. 
 
Zondag 11 juli – Haags Zomerkamp 
Het zomerkamp wordt ieder jaar georganiseerd 
voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Iedereen die van 
kampvuur, bosspelletjes en zwemmen houdt, is 
van harte welkom! Dit jaar gaan we naar een 
voor ons nieuwe accommodatie. Het kamp gaat 
namelijk Twente ontdekken en dat wordt een ge-
weldig avontuur! Rossum ligt net boven Hengelo 
vlak bij de Duitse grens. 
 

Zondag 18 juli - Orgelfonds 
Het Orgelfonds zorgt voor het onderhoud van het 
Bätzorgel, zodat dit unieke instrument in goede 
conditie blijft en indien nodig kan worden  
gerestaureerd, zodat het goed bespeeld kan  
worden in de erediensten en te beluisteren is op 
cd’s en tijdens orgelconcerten. 
 
Zondag 25 juli, zomerdienst van de Lukas-
kerk in de lutherse kerk 
 
Zondag 1 augustus, zomerdienst van de Lu-
kaskerk in de lutherse kerk 
 
Zondag 8 augustus, zomerdienst van de Lu-
kaskerk in de lutherse kerk 
 
Zondag 15 augustus – zomerdienst samen 
met de Lukaskerk - Kusu Kusu Sereh 
Onze verbondenheid met de kerk in Kusu Kusu 
Sereh is er al jaren. We hebben samen een 
gandong- overeenkomst. Met elkaar zoeken we 
welke projecten in Ambon onze aandacht nodig 
hebben. 
 
Zondag 22 augustus – zomerdienst met de 
Lukaskerk - Aandachtscentrum 
Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een  
rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men 
vrijblijvend kan praten over geloof en levensvra-
gen en zijn of haar zorgen met de ander delen. 
Een deel van de ruimte is ingericht met een  
leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte 
voor rust, meditatie en gebed. Onze kerk is ook 
participant bij het Aandachtscentrum. 
 
Zondag 29 augustus – zomerdienst samen 
met de Lukaskerk - Diaconie - Seniorenacti-
viteiten  
De Diaconie ondersteunt binnen en buiten de  
gemeenteprojecten. In deze zomer was het  
vooral gericht op de vakanties voor diverse  
doelgroepen, zowel vanuit de kerk als over de 
kerkgrenzen heen. 
 
Zondag 5 september - Straatnieuws 
Straatnieuws is de straatkrant van Den Haag en 
Rotterdam, die door bijna 150 dak- of thuislozen 
wordt verkocht. Ze verdienen daarmee een  
kleine, maar welkome aanvulling op hun beschei-
den inkomen. Daarnaast hebben zij een zinvolle 
dagbesteding en maken deel uit van de maat-
schappij. 
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Het leesrooster - Johannes 
In onze gemeente werd, als het gaat om de  
keuze van de Bijbeltekst, op zondag sinds advent 
2020 weer het oecumenisch leesrooster gevolgd, 
vastgesteld door de Raad van Kerken. Dat is ei-
genlijk best bijzonder want wij hebben nu veel  
gastvoorgangers, die dan dus niet hun preek van 
de week of de maand daarvoor kunnen gebrui-
ken. Het oecumenisch leesrooster is grotendeels 
gebaseerd op het rooms-katholieke leesrooster, 
dat is vastgesteld in de zestiger jaren van de  
vorige eeuw. Het leesrooster is driejarig. Net als 
het veel oudere eenjarig leesroosters volgt het de 
gang van kerkelijk jaar. Een kerkelijk jaar loopt 
van de eerste advent tot ongeveer eind  
november. In het A-jaar wordt het evangelie van 
Mattheüs gevolgd, in het B-jaar Marcus en in het 
C-jaar Lukas. In elk jaar wordt op sommige  
zondagen, met name in de veertigdagentijd en 
Paastijd, ook Johannes gelezen. Dit jaar is een  
B-jaar en na de vele bijzondere lezingen in de 
veertigdagen en de Paastijd, zouden we normali-
ter nu weer verder gaan met Marcus.  
Het Nederlands oecumenisch leesrooster stelt 
soms ook alternatieve sporen voor. En voor het 
komende jaar is dat het evangelie van Johannes. 
Vanuit de kinderkerk komt het voorstel om dat 
alternatieve spoor een tijdje te volgen. Het  
voorwerp en verhaal uit de Doos past er dan ook 
bij. 
 
Het evangelie van Johannes is anders dan de  
andere drie. Het is iets later geschreven. Men 
denkt rond het jaar 90 na Christus. De taal is 
meer poëtisch en mystiek dan verhalend. De  
auteur wil laten zien hoe Jezus het licht en de 
waarheid van God zelf belichaamt, maar ook hoe 
dat vaak niet wordt herkend. Ook Jezus' eigen 
leerlingen gaan het pas 'zien' na de opstanding. 
Het geloof in Jezus heeft in de joodse gemeen-
schappen van de eerste eeuwen tot conflicten  
geleid. Deskundigen vermoeden dat het evange-
lie van Johannes is ontstaan in een kring van  
Jezusgelovige Joden die om deze reden uit de  
synagoge waren gezet.  Het evangelie van  
Johannes draagt de sporen van dit pijnlijke  
conflict. Vandaar de soms vinnige verwijzingen 
naar 'de Joden'. Al vertaal ik dat liever met 
'Judeeërs', omdat we weten dat kort-door-de-
bocht-uitleg van het evangelie van Johannes in 
later eeuwen tot antisemitisme en erger heeft 
geleid. Voor de lezers eind eerste eeuw was  
zonder meer duidelijk dat het om een intern 
joods conflict ging. Jezus zelf is immers een jood 
en de enige niet-joden die in het evangelie  
voorkomen, de Samaritaanse vrouw en Pilatus,  
erkennen dat onmiddellijk. 
De wat abstracte taal van Johannes schept bij 
sommige mensen afstand of doet hen denken aan 
dogma's van vroeger. Johannes probeert  
woorden te geven aan dat wat onzegbaar is en 
doet dat met beeldende symbolische taal. Het 
zijn meer teksten voor meditatie dan voor een 
preek denk ik. Toch heb ik ook de ervaring dat 
hoe langer je er mee bezig bent, je er steeds 
meer inkomt. We gaan het aan de komende tijd!  

Ds. Jannet van der Spek 
 
 
 

Seniorenkring juli/augustus 2021 
Op dinsdag 22 juni zijn wij weer gestart met de 
bijeenkomsten van de seniorenkring. Fijn om na 
zo’n lange tijd weer bij elkaar te kunnen komen. 
In de maand juli staan twee bijeenkomsten  
gepland. Op dinsdag 6 juli is er een spelletjes-
middag van 13.30 uur tot 15.30 uur in de  
kerkzaal aan de Lutherse Burgwal. 
Op dinsdag 13 juli stond oorspronkelijk het  
jaarlijkse dagje uit gepland, maar door alle  
onzekerheden en beperkingen hebben we  
besloten om dit te laten vervallen. In plaats  
daarvan komt er een gezellige bijeenkomst in de 
kerk van 10.30 uur tot omstreeks 14.00 uur.  
We beginnen deze bijeenkomst met koffie/thee 
met iets lekkers en gaan dan genieten van het 
optreden van Carla Bos, die een muzikaal verhaal 
komt vertellen over de Sagen van de Rijn,  
waarbij zij zichzelf begeleidt op haar harp. 
Carla Bos is al eens eerder bij ons geweest en 
daar hebben we toen van genoten. Het zal onge-
twijfeld ook nu weer een mooi optreden worden. 
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke 
lunch.  
Om alles goed te laten verlopen, volgen wij de 
regels van het RIVM, we houden afstand en  
volgen de aanwijzingen van de vrijwilligers. 
In verband met de lunch moet een ieder die erbij 
wil zijn zich aanmelden. 
Voor de vaste deelnemers van de seniorenkring 
zijn al plaatsen gereserveerd, maar er zijn nog 
enkele plaatsen over voor senioren die niet elke 
keer bij de kring komen, maar wel graag onze 
speciale dagen (zoals kerst- en paasvieringen en 
de dagjes uit) bijwonen.  
U kunt zich tot uiterlijk 6 juli aanmelden bij  
Jowien de Klerk, tel 070 3559858 of 06 
25207424 of via jo.klerk@planet.nl 
U kunt als u zich aanmeldt aangeven of u taxiver-
voer nodig heeft.  
Hierna hebben we zes weken vakantie, maar  
omdat we elkaar zo lang niet gezien hebben, 
hebben we afgesproken om op dinsdag  
10 augustus een extra spelletjesmiddag te  
houden van 13.30 tot 15.30 uur in de kerkzaal. 
Wij wensen u allemaal een heel fijne, zonnige  
zomer. 
 
Na de zomervakantie beginnen we het nieuwe 
seizoen op dinsdag 31 augustus met onze jaar-
lijkse STARTBINGO. Van 13.30 tot 15.30 uur op 
de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 
 

Met een hartelijke groet, 
namens de vrijwilligers,  

Els Pellen 
 
 
 
 
 

mailto:jo.klerk@planet.nl
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Ouderendienst 5 september 2021 
We hebben op 6 juni een mooie viering met u  
gehad samen met de vrijwilligers en dominee 
Jannet van der Spek. Het was goed om na zovele 
maanden elkaar weer te zien en samen met  
Sander aan het orgel de eredienst te beleven.  
Het duurt nog even, maar van harte willen wij u 
alvast de aanstaande ouderendienst aankondigen 
en dat is op 5 september. We hopen dan ook 
weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.   
U krijgt op tijd een uitnodiging daarvoor en we 
houden contact met u die de dienst willen  
bijwonen en natuurlijk met de vrijwilligers die  
deze dienst willen ondersteunen.  
 

Hartelijke groet, 
Christine Scheurkogel van de Lukaskerk 

Sara de Weerd-Walakutty van de  
lutherse gemeente 

 
 

Door de week heen 
 
 
Zomerstek - writefulness 
Voor de boekdrukkunst werd uitgevonden werden 
alle teksten met de hand overgeschreven.  
Monnikenwerk! Soms tot ware kunst verheven 
met prachtige illustraties. In de eeuwen daarna 
werd schrijven meer een particuliere aangelegen-
heid. Brieven, dagboeken. Vandaag de dag wordt 
er steeds minder met de hand geschreven.  
Zonder nu nostalgisch te willen doen, willen we in 
deze workshop het schrijven beoefenen als een 
vorm van aandacht. In deze workshop schrijven 
wij, meditatief, een (spirituele) tekst over. Met de 
hand. En gaan daarna er met elkaar over in  
gesprek. 
Maandag 26 juli van 16.00 tot 17.30 uur 
Plaats: Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9 
Begeleiding en aanmelding:  
ds. Jannet van der Spek 
Bijdrage: vrijwillig voor de koffie/thee 
Gaat door bij minimaal 4 deelnemers,  
maximaal 10.  
Graag een voor u geliefde pen of eventueel een 
voor u belangrijke tekst meenemen. 
 
 
 
Zomerstek - Schatkistje maken 
Hoe ziet jouw persoonlijke schatkist eruit? En wat 
gaat erin? Welke herinneringen, ervaringen, 
overtuigingen? We gaan met elkaar in gesprek en 
creatief aan de slag over wat jij wil bewaren en 
aan het eind van de middag neem je je schatkist-
je mee.  
Maandag 2 augustus van 14.00 tot 16.30 uur 
Plaats: Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9 
Begeleiding en aanmelding:  
ds. Jannet van der Spek en Jolien Dekker 
Bijdrage: vrijwillig voor de koffie/thee 
Gaat door bij minimaal 4 deelnemers,  
maximaal 10. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grieks-orthodox geloof en de schepping 
De Grieks-orthodoxe patriarch zet zich al jaren 
sterk in voor de schepping. Voor hem is bescher-
ming van de schepping een centrale dimensie van 
het geloof. Respect voor het milieu is het  
verheerlijken van de naam van God. 
Op zaterdagavond 4 september bent u in de  
lutherse kerk uitgenodigd om kennis te maken 
met de Grieks-orthodoxe liturgie en met de inspi-
rerende gedachten van de patriarch. De Grieks-
orthodoxe priester Willibrord van Ulft zal samen 
met een zanger een klassieke vesper houden. 
Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over 
een boodschap van de patriarch over vragen rond 
de schepping. 
De precieze tijd wordt nog bekend gemaakt. 
Dit is een mooie kans om een keer een Grieks-
orthodox gebed mee te vieren en om ons te  
verdiepen in de relatie geloof - schepping, milieu 
- spiritualiteit. Laten we als gelovigen onze stem 
horen in het klimaatdebat. 

Waltraut Stroh (wfstroh@gmail.com), 
namens de Groene Lukas 

 
 

In de stad en verder… 
 

 
 

Gezocht! 
Een lutherse vrouw uit Chili, jurist, zoekt voor zes 
maanden een kamer in Den Haag, met ingang 
van half september. Ze zou maximaal € 300 à 
400 per maand kunnen betalen. Wie wat weet, 
kan contact opnemen met Andreas Woehle, 
a.woehle@luthersamsterdam.nl of met Sonia  
Andrea Skupch, Secretaris van de LWF voor  
Latijns Amerika, de Cariben en Noord Amerika, 
sonia.skupch@lutheranworld.org. 

mailto:wfstroh@gmail.com
mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl
mailto:sonia.skupch@lutheranworld.org
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Deel 1:  
Geloven in Verandering - wat eraan vooraf 
ging 
 
De christelijke geschiedenis heeft een eeuwenlan-
ge traditie in Den Haag. De oudste kerk staat in 
Loosduinen. Omstreeks 1200 werd daar een  
grafelijke kapel gesticht, die zou uitgroeien tot de 
Abdijkerk. Acht eeuwen geleden werd op de 
plaats waar nu de Grote Kerk staat een kapelletje 
gesticht. In de eeuwen daarna groeide de stad 
Den Haag en kwamen er nieuwe rooms-
katholieke kerken bij. Ook het politieke belang 
van de stad nam toe, wat blijkt uit de vergade-
ring in 1456 van de ridders van de Orde van het 
Gulden Vlies onder leiding van hertog Filips de 
Goede (1396-1467) in de Grote Kerk in Den 
Haag. Hij had de ridderorde gesticht om zich te 
verzekeren van de steun van de edelen en van de 
katholieke kerk, want de staat en het katholicis-
me waren in die tijd nauw met elkaar verweven. 
 
Aan de politieke en religieuze dominantie van de 
katholieke kerk kwam in 1566 een einde. Tijdens 
de Beeldenstorm haalden protestanten de  
relikwieën uit de katholieke kerken en vernielden 
deze.  
De Reformatie van de 16de eeuw was een reactie 
op misstanden in de rooms-katholieke kerk.  
Reformatoren als Luther en Calvijn bekritiseerden 
de katholieke leerstellingen, zoals de onfeilbaar-
heid van de paus, de heilige beelden in de kerk, 
de aflaten (het afkopen van zonden) en de 
biecht. De Reformatoren kenden het hoogste  
gezag toe aan de tekst van Bijbel. 
In de 17de-eeuwse Republiek werd alleen de  
gereformeerde kerk toegestaan. Er was vrijheid 
van geloof, maar katholieken mochten geen 
zichtbare kerken bouwen: zo ontstonden de  
katholieke schuilkerken.   
 
Aan het einde van de zeventiende eeuw immi-
greerden Portugese Joden naar Den Haag, waar 
zij hun eigen geloofsgemeenschap stichtten. Ze 
werden vooral aangetrokken door de geloofsvrij-
heid in de Republiek; Joodse synagogen werden 

van overheidswege getolereerd. Joden namen 
deel aan het niet-Joodse culturele leven in de 
stad, maar bleven toch een aparte groep. Aan het 
einde van de 17de eeuw kwamen ook Joden uit 
Oost-Europa naar Den Haag. Zij waren op vlucht 
voor oorlogen en vervolging. Vanaf de 19de eeuw 
groeide deze groep Joden sterk. De meesten  
vestigden zich in de Joodse buurt van Den Haag 
en in de 20ste eeuw in Scheveningen. 
 
De Franse revolutie in 1789 had gevolgen voor 
Nederland, dat gedurende 1794 tot 1814 door 
Frankrijk was bezet. Tijdens de Bataafse Repu-
bliek werden alle geloofsgemeenschappen bij wet 
(Staatsregeling 1798) gelijkgesteld, zodat de  
bevoorrechte positie van de Nederduits Gerefor-
meerde Kerk (later de Nederlands Hervormde 
Kerk) verviel. Het gevolg was de scheiding van 
kerk en staat, een langdurig proces dat tijdens de 
19de eeuw plaatsvond. Onder het bewind van 
Napoleon werd in 1811 de burgerlijke stand  
ingevoerd. De overheid, en niet de kerken, hield 
voortaan de bevolkingsregistratie bij (geboorte, 
huwelijk en overlijden). 
 
De verzuiling ontstond aan het eind van de 19de 
eeuw toen het protestantse volksdeel, geleid door 
Abraham Kuyper (1837-1920), op eigen wijze 
vorm wilde geven aan hun religieuze leven.  
Kuyper wenste de Nederlandse Hervormde Kerk 
van binnenuit te herstellen, maar ontmoette  
weinig begrip. Hierdoor leidde de actie van  
Kuyper tot een nieuwe groep kerken: de 
(Verenigde) Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Eind 2003 zijn deze kerken, samen met de oude-
re Nederlands Hervormde Kerk samengegaan in 
de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. De 
katholieken, de liberalen en de socialisten  
richtten eigen organisaties op. Nederland werd 
een verzuilde samenleving, waarin kerkbezoek 
voor katholieken en protestanten vanzelfsprekend 
was. Die ontwikkeling werd gevolgd door de  
kleine Joodse bevolkingsgroep. 
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Het grote breekpunt in de twintigste eeuw was 
de Duitse bezetting (1940-1945) waaraan de  
crisisjaren voorafgingen. Het grootste deel van 
de Joodse gemeenschap werd vermoord in  
concentratie- en vernietigingskampen. De overle-
venden konden na de bezetting niet alle synago-
gen onderhouden, zodat er andere bestemmin-
gen voor moesten worden gezocht. De oude  
synagoge in de Wagenstraat bijvoorbeeld is sinds 
1981 de moskee van de Turkse gemeenschap. 
 
De belangrijkste naoorlogse veranderingen  
werden veroorzaakt door migratie, die in vier, 
zich snel opvolgende fasen plaatsvond. De eerste 
impuls werd veroorzaakt door de dekolonisatie. 
Nadat Indonesië in 1949 onafhankelijk werd, 
kwamen veel Indische Nederlanders naar Den 
Haag. In de jaren zeventig trokken veel inwoners 
van het koninkrijksdeel Suriname naar  
Nederland, met name voor de onafhankelijkheid 
in 1975. Ook volgden bewoners van de  
Nederlandse Antillen. Zij namen hun cultuur en 
geloof mee. De tweede impuls was de arbeidsmi-
gratie. In de jaren zestig ging de Nederlandse 
overheid eerst in Italië en Spanje 'gastarbeiders' 
werven, daarna in Marokko en Turkije. Vanaf de 
jaren tachtig kwamen er ook meer multinationale 
bedrijven met ‘expat’-werknemers naar 
Den Haag, waar van oudsher ambassades,  
diplomaten, internationale organisaties en  
bedrijven zijn gevestigd. De derde impuls waren 
de politieke ontwikkelingen in Europa aan het 
eind van de twintigste eeuw. Na de toetreding tot 
de Europese Unie (2004)  van Oost-Europese 
landen zoals Polen en Bulgarije vonden veel Oost
-Europese burgers hun weg naar Den Haag.  De 
vierde aanleiding voor migratie vormden de  
internationale politieke crises in de 21ste eeuw. 
In 2015 bijvoorbeeld ontvluchtten velen het  
oorlogsgeweld in het Midden-Oosten, met name 
Syrië, en vestigden zich onder meer in Den 
Haag. 
 
In 1960 was ruim 80 procent van de Nederlandse 
bevolking rooms-katholiek of protestants.  
Tegenwoordig behoort een meerderheid van de 
Nederlanders niet meer tot een traditionele kerk, 
maar tegelijkertijd zijn er geloofsgemeenschap-
pen ontstaan die het begrip religie op een nieuwe 
manier invullen. Het resultaat van die ontwikke-
ling zien we vandaag de dag terug in de enorme 
diversiteit van de religieuze gemeenschappen in 
Den Haag. 
 
Met het project 'Geloven in verandering' legt het 
Haags Gemeentearchief de belangrijke Haagse 
plekken van religie vast, die - vooral de afgelo-
pen decennia - van aard of bestemming zijn  
veranderd. 
 
Volgende keer ‘Geloven in verandering’, deel 2: 
Divers en innovatief 

Nicolette Faber-Wittenberg 

 
Wilt u actuele informatie vanuit onze ge-
meente lezen:  

 WEBSITE Kijk op 
www.luthersdenhaag.nl  

 LAATSTE NIEUWS Abonneer u op de 
emailservice voor extra aankondigin-
gen. 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 inter-
netpagina www.facebook.com/
elgdenhaag  

 LUTHER HERAUT Lees het maandblad 
Luther Heraut. U kunt het per post ont-
vangen 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. 
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Activiteitenoverzicht 

 
Op deze plek vindt u eindelijk weer het overzicht van activiteiten voor de komende  

weken. Er mag weer meer, dus dat zetten we graag op een rij. 
 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) 

Dinsdag 6 juli 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 6) 
Dinsdag 13 juli 
 Seniorenkring, 10.30 uur (pag. 6) 
Maandag 26 juli 
 Zomerstek, 16.00 uur (pag. 7) 
Maandag 2 augustus 
 Zomerstek, 14.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 10 augustus 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 6) 
Dinsdag 31 augustus 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 6) 
Zaterdag 4 september 
 Grieks-orthodox  
 geloof en de schepping (pag. 7) 

 
 
 

 
9027-12 
Spelende kinderen, 18 augustus 2000.  
Fotograaf: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Bert Mellink).  
Collectie HGA 
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Kinderkerk 
 
Nog maar een paar weken en dan is het vakan-
tie! En dat net nu we elkaar juist weer in de kerk 
kunnen zien. 
 
Voordat we elkaar een goede vakantie wensen, 
horen we in de kinderkerk nog een paar mooie 
verhalen. Misschien wel net zo mooi als het  
verhaal van zondag 27 juni. Toen vertelde  
dominee Jannet over een groenteman die niet 
alleen groente en fruit verkocht, maar ook vroeg 
of je nog iets anders nodig had. Rust bijvoor-
beeld. Het was een mooi verhaal. 
 
 

 
 
Op 18 juli sluiten we het seizoen af. We nemen 
afscheid van Saartje, Maceo en Tamia, zij gaan 
naar de middelbare school. Na de kerkdienst  
organiseren we iets leuks voor alle kinderen en 
ouders. We weten nog niet precies wat dat zal 
zijn, dus houd de mailbox maar in de gaten. 
 
Op zondag 5 september is de vakantie voorbij en 
begint ook de kinderkerk weer. 
 
Heel veel plezier en we kijken uit naar jullie 
mooie vakantieverhalen. 

50e jaargang 
no. 7/8 
Juli/aug. 2021 

06-14853009 NL35RABO0373720831 
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Erediensten: u bent van harte welkom in de kerk! Aanmelding is niet nodig, wel registreren we bij  
binnenkomst uw contactgegevens.  
De erediensten worden live gestreamd en zijn iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken (en terug te 
zien) via YouTube: Teken van leven Luthers Den Haag.  

Erediensten 
Evangelisch-Lutherse kerk 
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag 

Lezingen 
(Oecumenisch 
leesrooster) 

Collecten (pag. 5)  

Zondag 4 juli 
vijfde zondag na Trinitatis 
Ds. Wilna Steenbergen 

Ezechiël 47:1-12  
2 Korintiërs 4:7-15  

Johannes 5:1-18  

KiA-vakantietasjes 
Kerk 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 11 juli 
Zesde zondag na Trinitatis 
Ds. Barbara Heubeck 

Jesaja 26:7-19 
Handelingen 24:10-21 

Johannes 5:19-36a 

Haags Zomerkamp  
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 18 juli 
Zevende zondag na Trinitatis 
Ds. Lydia Penner 
Afscheid kinderkerk 

2 Koningen 4:38-44 
Hebreeën 3:1-7a 

Johannes 5:36b-47 

Orgelfonds 
Kerk 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 25 juli 
Achtste zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-zomerdienst—Lukaskerk liturgie 

Deut. 8:1-6 
Filippenzen 4:10-20 

Johannes 6:1-15 

Afkondiging volgt 
 
 

Kleur: groen 
 

Zondag 1 augustus 
Negende zondag na Trinitatis 
n.n.b. 
LuLu-zomerdienst—Lukaskerk liturgie—doop 

Jesaja 43:1-13 
Handelingen 27:33-44 

Johannes 6:16-21 

Afkondiging volgt 
 
 

Kleur: groen 
 

Zondag 8 augustus 
Tiende zondag na Trinitatis 
Ds. Fokke Fennema 
LuLu-zomerdienst—Lukaskerk liturgie 

1 Koningen 17:8-16 
Romeinen 14:1-23 
Johannes 6:22-29 

Afkondiging volgt 
 
 

Kleur: groen 
 

Zondag 15 augustus 
Elfde zondag na Trinitatis 
Ds. Christiaan Donner 
LuLu-zomerdienst—lutherse liturgie  

Nehemia 9:9-21 
1 Korintiërs 10:1-13 

Johannes 6:30-40 

Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 22 augustus 
Twaalfde zondag na Trinitatis 
n.n.b. 
LuLu-zomerdienst—lutherse liturgie 

Spreuken 9:1-11 
1 Korintiërs 11:23-28a 

Johannes 6:41-59 

Aandachtscentrum 
Kerk 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 29 augustus 
Dertiende zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-zomerdienst—lutherse liturgie 

Jeremia 2:4-13 
1 Johannes 2:18-28a 

Johannes 6:60-71 
 

Diaconie seniorenact. 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 5 september 
Veertiende zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
doop 

Rechters 6:36-40 
1 Johannes 5:1-5 
Johannes 7:1-24 

Straatkrant 
Kerk 

 
kleur: groep 
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