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Open deuren! 
De deuren van ons kerkgebouw staan open om u te verwelkomen. Iedere zondag vieren we 
samen, in het bijzonder op 19 september wanneer ds. Erwin de Fouw zich aan onze gemeen-
te verbindt en op 25 september wanneer we samen met de Lukaskerk Startzondag vieren.  
Viert u mee? In de kerk of vanuit huis, u bent welkom! 

Foto: Ida Baaima 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Het loopt tegen het eind van de zomer, maar het 
voelt gek genoeg een beetje of we uit een winter-
slaap komen. Die winterslaap bestond uit de vele 
beperkingen die nodig waren om de gevolgen van 
het coronavirus in te dammen. We hopen op een 
nieuw begin en het bruist van de ideeën en  
activiteiten. We zijn heel blij dat ds. Erwin de 
Fouw zich geroepen heeft gevoeld om de  
vacature van ds. Hanneke Allewijn tot en met 
kerst 2022 te vervullen. Voor velen van u een 
oude en geliefde bekende. Voor mij een nieuwe 
collega en ik verheug me op onze samenwerking. 
Erwin start op 1 september en op 19 september 
zal hij in een feestelijke viering opnieuw verbon-
den worden aan onze gemeente. De week daarop 
vieren we startzondag met de Lukaskerk. Thema 
is het Onze Vader. 
Komend seizoen zullen we gaan samenwerken 
met de pioniersplek LUX. LUX richt zich in het  
bijzonder op twintigers en dertigers. LUX doet dat 
enerzijds met een aansprekend aanbod van  
sprekers (let op 15 september!) en muzikanten 
en anderzijds proberen ze in een kleinere groep 
een gemeenschap te vormen, waar ruimte is voor 
ontmoeting en delen van vragen en vreugde. 
Nieuwe vormen van denken en doen, waar het 
evangelie dragende grond blijkt. Kortom hele-
maal kerk. 
Wij zijn deze zomer naar Berlijn gefietst en  
kwamen door Wittenberg. Wat mij opviel in het 
Lutherhuis was de grote eetzaal, met die prakti-
sche banken tegen de muur, waar dagelijks  
minstens dertig mensen en vaak meer met elkaar 
aten en spraken over geloof en leven. Dat beeld 
blijft me bij!  
We zijn enthousiast en we willen en hopen van 
alles voor onze gemeenschap. Soms lijkt het wel 
eens of we denken dat wij de kerk moeten  
maken. Ik wens ons vooral toe dat we ons  
gedragen mogen weten om samen en alleen de 
weg van de Eeuwige te gaan. 

Hartelijke groet,  
Ds. Jannet van der Spek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even - opnieuw - voorstellen 
Opnieuw, omdat ik al eerder in de Evangelisch-
Lutherse gemeente Den Haag werkte, van 2003 
tot en met 2010. Maar toch is het goed me aan u 
voor te stellen. Want de gemeente is sindsdien 
veranderd, evenals ik zelf. 
Na mijn vorige periodes als gemeentepredikant in 
Zwolle en Vlaardingen heb ik bijna drie jaar  
gewerkt als predikant-geestelijk verzorger in het 
Haagse verpleeghuis De Eshoeve en in Maison 
Gaspard de Coligny, een woonzorgcentrum.  
Sinds maart werk ik als bijstand in het pastoraat 
in de Haagse Duinzichtkerk. Die werkplek zal ik 
de komende tijd combineren met het werk in de 
lutherse gemeente.  
Mijn ervaringen in de zorg hebben mij inmiddels 
evenzeer gevormd als het kerkenwerk, kan ik wel 
zeggen. Dat komt voor een niet onbelangrijk deel 
ook door de coronapandemie, die het werk in de 
zorg extra intens heeft gemaakt, ook voor  
geestelijk verzorgers. Hoeveel verdrietige  
situaties het ook heeft veroorzaakt, toch heb ik 
ook ervaren wat de geestelijke verzorging en het 
geloof kan bieden. Al was het maar het besef 
soms ‘alleen maar’ nabij te kunnen zijn en hoe 
waardevol dat is.  
Maar nu maak ik mij op voor een nieuwe periode 
in de kerk en dat nog wel in de waardevolle  
theologische en liturgisch-muzikale lutherse  
traditie. Middenin de stad mogen wij ons als  
gemeente en samen met andere gemeenschap-
pen inzetten voor een menswaardige samenle-
ving en gestalte geven aan het geloof dat God in 
zijn liefde de wereld bewaart en redt.  Daaraan te 
mogen bijdragen in deze rol maakt me dankbaar.   
Ik realiseer me dat ik dit werk op me neem na 
een voor u bewogen periode. Ik verheug me erop 
weer bij u te werken. Ik zie daarbij uit naar de 
samenwerking met collega Jannet van der Spek, 
de kerkmusici, de cantorij en de kosters, de  
kerkenraad en alle andere vrijwilligers.  
Graag tot spoedig ziens! 

Ds. Erwin de Fouw 
 
 

Bedankt 
Hoe groter de blijdschap om iemands leven des 
te groter het verdriet bij het verlies van zo’n  
geweldig mens. 
Voor de waterval van kaarten, brieven,  
tekeningen en bloemen bij het afscheid van  
Ineke, bedank ik iedereen heel hartelijk. 

Peter Peereboom Voller 

DE LUTHER HERAUT voor oktober 2021  
verschijnt op zaterdag 2 september. Kopij-
sluiting: vrijdag 24 september2021.  
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 julivergadering: ds. Erwin de Fouw treedt 
per 1 september tot 31 december 2022 bij onze  
gemeente in dienst als tijdelijke vervanging voor 
ds. Hanneke Allewijn. In die periode kunnen wij 
samen met de gemeente een verdere koers  
bepalen. Via de kerkmail en per brief bent u  
hierover reeds geïnformeerd. Erwin stelt zich  
elders in deze Luther Heraut opnieuw aan u voor. 
De begroting 2021 van Kerkrentmeesters wordt 
vastgesteld. 
In augustus was er geen kerkenraadsvergade-
ring. Loes Klijn, secretaris 
 
 
Nabijheid 
Eind augustus nam ik samen met ds. Jannet van 
der Spek deel aan de Lutheran Summer School. 
Drie dagen dompelden we ons onder in  
ontmoetingen met andere lutheranen, gespreks-
kringen, lezingen, workshops, samen eten en  
samen vieren. Het thema was ‘nabijheid in Gods 
naam’. En ondanks het feit, dat het woordje  
nabijheid niet eens zoveel letterlijk is gebruikt, 
het was zeker voelbaar. Wat was het fijn om  
elkaar echt te ontmoeten, naderbij te komen. Ik 
heb ervan genoten en het geeft me hernieuwde 
energie om in onze eigen gemeente verder te 
gaan. Gedragen door de Eeuwige (zoals  
ds. Jannet ons toewenst in Beste mensen) en in 
de wetenschap, dat in Nederland en ver daarbui-
ten lutheranen samen vieren en elkaar nabij zijn. 
In een volgende Luther Heraut zullen we probe-
ren meer inhoudelijk op het thema van deze  
Lutheran Summer School in te gaan.  
 
Waarom ik er dan toch nu al over begin? Ik heb 
er ook (weer) geleerd, dat we als gemeente de 
nabijheid mogen voelen en ervaren, maar er ook 
iets voor mogen doen. Samen de kerk maken. 
Niet als grote last, maar juist omdat we daar die 
nabijheid kunnen voelen.   
In de kerkenraadsvergadering van september 
staan we stil bij wat we nodig hebben. Veel komt 
nu neer op slechts enkele schouders en ook die 
schouders moeten af en toe kunnen ontspannen. 
Een oproep om onze gemeente te helpen deden 
we al vaker, maar leidde tot op heden niet tot 
veel spontane reacties. Ik doe de oproep nu weer 
- met een persoonlijke noot. Want ik heb me  
tijdens die Luther Summer School mogen laven 
aan het gevoel van nabijheid. Dat gevoel nodigt 
uit om samen gemeente te zijn, nodigt mij uit. Ik 
wens, dat u en jij de uitnodiging (blijven) aan-
pakken. Ieder met zijn of haar eigen talenten. In 
de kerkenraad of daarbuiten. Een helpende hand 
bij een maaltijd, het vullen van de website, kin-
derkerkleiding. Bezoekjes brengen of lid van de 
kerkenraad worden. Denkt u er nog eens over 
na? Ik ga graag met u in gesprek als u niet  
precies weet waarmee u onze gemeente kunt  
helpen. Mascha de Haan 
 (plaatsvervangend) voorzitter kerkenraad 
 06-14853008 
 kruisbesmascha@gmail.com 
 
 
 

Uit de Diaconie 
De Diaconie heeft 8 juli met elkaar  
vergaderd, met in achtneming van de 
coronamaatregelen. Het was goed elkaar 
in de zomer nog een keer te ontmoeten.  
Waltraut Stroh is als vertegenwoordiger uit de 
Lukaskerk bij ons aangeschoven. Zo kunnen we 
samen daar waar nodig is, helpen. 
Via een lutheraan hebben we een zo goed als 
nieuwe laptop ter beschikking gekregen. Deze 
heeft, nadat hij vakkundig vrij gemaakt is van 
oude gegevens, zijn nieuwe bestemming  
gevonden. Ook wij zijn blij met de komst van ds. 
Erwin de Fouw. Zo komt er een extra stel 
(bekende) schouders onder het werk wat er ligt. 
We zijn allemaal opgeschrikt door de natuurram-
pen op Haïti. Elke keer weer komen de klappen 
daar hard aan, omdat ze niet goed hersteld zijn 
van de vorige ramp. Via het LDF  project ter 
plaatse, hebben wij zondag 22 augustus de  
collecte voor Haïti bestemd. 
We hopen dat u de zomer goed doorgekomen 
bent en dat we elkaar, indien mogelijk, weer  
zullen ontmoeten. 
Een hartelijke groet namens de Diaconie, 

Irene van der Kam 
 
 
Van de ouderlingen 
De zomer is bijna ten einde en de herfst komt 
steeds dichterbij. We hopen dat u, ondanks het 
wisselvallige weer, van de mooie dagen hebt  
kunnen genieten, tijdens de vakantie of gewoon 
thuis. We kijken nu uit naar het nieuwe seizoen in 
onze gemeente en hopen dat we elkaar kunnen 
blijven ontmoeten in de kerkdiensten en activitei-
ten en niet opnieuw in een lockdown terecht  
zullen komen. 
Na het vertrek van ds. Hanneke Allewijn was het 
moeilijk om de opengevallen diensten in te  
vullen. Vooral in de vakantiemaanden viel dit niet 
mee. Met dank aan onze gastpredikanten kwam 
dit toch goed. 

Deel van dagtekening zaterdag 21 augustus, 

Mascha de Haan 
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Na het verdriet dat we allen hebben gedeeld de 
afgelopen tijd, is er nu gelukkig ook blijdschap in 
onze gemeente. We zijn heel blij en dankbaar dat 
ds. Erwin de Fouw bereid is om voorlopig naast 
ds. Jannet van der Spek als predikant in de  
gemeente te komen werken. Veel gemeenteleden 
kennen Erwin en hij kent ook onze gemeente, 
omdat hij een aantal jaren geleden hier ook  
predikant is geweest. 
In onze vergaderingen in juli en augustus hebben 
we samen met de ouderlingen van de Lukaskerk 
mooie activiteiten besproken en gepland. Zo  
hebben we de startzondag uitgewerkt. De canto-
rij zal op 7 september weer starten met de repe-
tities. Er komt weer een verwonderingswande-
ling, een Tischreden, Leren van Luther, en er zijn 
plannen voor een Kerstsamenzang. Een aantal 
data voor deze activiteiten moet nog worden 
vastgesteld. Mascha de Haan is druk bezig met 
het activiteitenboekje voor het nieuwe seizoen en 
we hopen dit op startzondag te kunnen presente-
ren. In het eigen deel van de vergadering op  
23 augustus bespraken we een voorstel hoe we 
vanaf oktober het Heilig Avondmaal kunnen  
vieren. Ook een voorstel om met Allerzielen een 
kaarsje te kunnen branden in onze kerk werd  
besproken. Onze Eeuwigheidszondag zullen wij 
natuurlijk vieren zoals we dit gewend zijn. 
Verder bespraken we de voorbereiding en  
invulling van de verbintenisdienst voor Erwin op  
19 september. Het wordt een feestelijke dienst, 
die we graag met velen hopen te kunnen vieren. 
Hier kijken we naar uit en wensen dat dit het  
begin zal zijn van een seizoen vol mooie diensten 
en activiteiten. 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 
 
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. 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 4 juli 
tot en met 22 augustus 2021 
In juli en augustus waren de collectedoelen:  
 
  via overschr. 
KIA vakantietasjes   € 195,00  77,50 
Haags Zomerkamp  € 71,85  € 7,50 
Orgelfonds € 70,50  
Kusu Kusu Sereh  € 150,00  
LWF ramp Haïti  € 151,40 € 140,00 
  
 
Vanaf 20 juni is het aantal kerkgangers verruimd 
naar 60.  
 
Via overschrijving heeft de Diaconie voor  
algemeen een bedrag van € 237,50 ontvangen. 
Specifieke bijdragen ziet u in de tabel hierboven. 
Voor kerk en onderhoud gebouwen is in juli  
€ 219,60 ontvangen en in augustus € 180,50. 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 5 september- Straat-
krant 
U komt de mensen met de Straat-
krant bij de  
winkels tegen. Door het kopen van de 
Straatkrant kan de dakloze wat geld verdienen en 
zo proberen weer een dak boven zijn hoofd te 
krijgen en uit de misère te komen. 
 
Zondag 12 september – KIA-Jeugdwerk – 
Kliederkerk 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk 
Op zondag 12 september is de collecte bestemd 
voor het missionaire werk van de Protestantse 
Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland 
wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd.  
Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om 
samen op een creatieve manier de betekenis van 
Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten,  
samen kliederen en samen vieren zijn de  
hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse  
vieringen. Het is een geweldige manier om  
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achter-
grond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt 
kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te 
voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer 
hoop’. 
 

Zondag 19 september -Orgelfonds 
Graag uw aandacht voor het orgel. Wat zijn we 
blij dat we elke zondag weer kunnen zingen en 
het orgel ons zo vreugdevol ondersteunt. De  
kosten voor het onderhoud zijn aanzienlijk. Met 
uw bijdrage kan het Orgelfonds zorgen dat het 
orgel naast de kerkdienstbegeleiding ook geschikt 
blijft voor concerten. 
 
Zondag 26 september – Vredesweek – PAX 
Gezamenlijk dienst met de Lukaskerk. Startzon-
dag. PAX is de grootste vredesorganisatie van  
Nederland. We werken aan de bescherming van 
burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen 
van gewapend geweld en het opbouwen van in-
clusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden 
wereldwijd, samen met lokale partners en men-
sen die, net als wij, vinden dat iedereen recht 
heeft op een menswaardig leven in een vreedza-
me samenleving. 
 
Zondag 4 oktober – Israëlzondag -  
Collecte PKN 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het 
volk Israël een essentieel element van de eigen 
identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse 
wortels van het christelijke geloof, het trekken 
van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het 
alert zijn op en bestrijden van antisemitisme  
centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar 
buiten toe. 
 
 
 
LULU Startzondag 26 september  
in de Lutherse Kerk 
Op 26 september komen we samen voor een 
feestelijke start van het nieuwe seizoen en we 
doen dit in de Lutherse Kerk (want daar kunnen 
we met meer mensen samen komen). We hopen 
elkaar opnieuw te ontmoeten na deze coronatijd 
met zijn vele beperkingen. Als thema nemen we 
de zeven bedes van het Onze Vader.  
Om 10.15 uur beginnen we gezamenlijk in de 
kerkzaal. Daarna gaan we uit elkaar voor diverse 
workshops: creatief, meditatief, binnen en bui-
ten. Tussendoor is er koffie en dan start rond 
11.30 uur een viering waar elementen uit de 
workshops terug zullen komen. Daarna eten we 
samen. De voorbereiding is nog volop bezig, dus 
let op de kerkmail voor het definitieve program-
ma.  

namens de voorbereidingsgroep, 
Ds. Jannet vd Spek  
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Door de week heen 
 
Seniorenkring september 2021 
Het was fijn om tijdens de zomer een extra keer 
bij elkaar te komen. Fijn ook om een nieuwe 
deelneemster welkom te mogen heten. 
Na de zomervakantie zijn we op dinsdag  
31 augustus het nieuwe seizoen begonnen met 
onze jaarlijkse STARTBINGO. We hopen dat het 
een goed jaar wordt voor iedereen. 
In september komen we bij elkaar voor  
spelletjesmiddagen op dinsdag 14 en dinsdag  
28 september. Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 
tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den 
Haag. 

Met een hartelijke groet, 
namens de vrijwilligers,  

Els Pellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citykwartier gaat verder in andere gedaante 
Vele jaren was er in de Lutherse Kerk op woens-
dagmiddag om 12.45 uur een korte meditatieve 
viering met koffie en gesprek voor en na. Zoals 
zovele activiteiten lag dit tijdens corona stil. We 
willen nu weer beginnen, maar op een iets ande-
re manier. Wij vermoeden dat werknemers  
minder de tijd nemen voor hun lunchpauze, maar 
dat de behoefte aan stilte en bezinning onvermin-
derd groot is. We schuiven naar het eind van de 
middag. Ook de vorm wordt wat anders. Een kort 
avondgebed met een langere stilte. Vanaf 17.00 
uur is er koffie en ontmoeting, om 17.30 uur 
start de viering. Wekelijks op dinsdag. We starten 
op 7 september. Wees welkom, ook als vrijwilli-
ger of als liturg. Info bij ds. Jannet vd Spek, 
jmtvdspek@hetnet.nl 
 
 
Cantorij Maarten Luther 
Het is een feest om weer te mogen zingen. Na 
maanden erediensten met voorzangers en later 
weer met gemeentezang, misten we de  
cantorij. Onder de fijne leiding van Monique 
Schendelaar pakken de zangers de muzikale 
draad nu weer op. Iedere dinsdagavond (20.00-
22.00 uur) repeteren zij in de kerkzaal voor hun 
medewerking aan onze erediensten. Zo kunnen 
we gelukkig weer met cantorij en gemeente  
samen de lutherse liturgie beleven. 

Namens de cantorij, 
Sylvia Liefrinck en Tanya Gelsema 

 
 
 
 

Geloof in gesprek 
Wat is christelijk geloven? Wat betekent het om 
lid te zijn van een kerk? Hoe vind je een weg in 
de veelheid van tradities en ideeën? Daarover 
gaan we met elkaar in gesprek. We gaan de grote 
woorden van het christelijk geloof en de bijbel 
langs en onderzoeken wat ze ons nu te zeggen 
hebben. Deze kring is ook geschikt voor mensen 
die overwegen om belijdenis te doen of zich te 
laten dopen. 
Eens in de drie weken op een avond. Data in 
overleg. Start 16 september om 20.00 uur in de 
Lutherse kerk. Info en opgave bij ds. Jannet van 
der Spek, domineelukaskerk@xs4all.nl 
 
 
 
 
 
Zien en gezien worden—gesprekskring 
Fokke Obbema, journalist van de Volkskrant, 
kreeg een hartstilstand die hij dankzij de oplet-
tendheid van zijn vrouw, de weergaloos goede 
medische zorg in Nederland en een flinke dosis 
geluk, vrijwel zonder schade overleefde. Maar hij 
had dus net zo goed dood kunnen zijn of blijvend 
hersenletsel kunnen hebben. En hij merkt dat het 
herstel na deze ingrijpende levenservaring een 
kronkelige weg is. Hij gaat op zoek naar de zin 
van het leven en hij schrijft er een indrukwek-
kend boek over. Het boek bestaat uit goed  
leesbare interviews met zeer uiteenlopende  
mensen over de zin van het leven. Op de  
gesprekskring Zien en gezien worden praten we 
over leven en geloven naar aanleiding van een 
boek. Vorige jaar begonnen we aan het boek van 
Obbema, maar kregen het door de coronamaat-
regelen niet uit. We zullen nog twee of drie keer 
met het boek van Obbema bezig zijn. Daarna kie-
zen we een nieuw boek. Het is zeer goed moge-
lijk om nu aan te sluiten!  
Start op woensdag 22 september 20.00 uur in de 
Lukaskerk, daarna op 13 oktober en  
17 november (na de kringviering) 
 Fokke Obbema, De zin van het leven,  
 gesprekken over de essentie van ons  
 bestaan, Atlas Contact, € 22,99. 

Ds. Jannet van der Spek 
 
 
Tischreden—22 september 
Voor het eerst sinds oktober 2019 kunnen we  
elkaar weer aan tafel ontmoeten. Bij een voedza-
me soep en indien gewenst een goed glas wijn of 
sap of water zullen wij geen rede aanhoren, maar 
met elkaar in gesprek gaan over wat de tijd die 
achter ons ligt heeft gebracht. Wat was lastig aan 
de coronamaatregelen, wat bracht juist wat 
goeds? Wat heeft jou in die tijd ontroerd of juist 
koud gelaten? Heeft de pandemie jouw blik op de 
wereld veranderd of juist bevestigd?  
Wat geloven we, waar zijn we bang voor en wat 
hopen wij?  
De maaltijd dienen we op om 18.30 uur, vanaf 
18.00 staat er een drankje klaar. 
Graag opgeven tot uiterlijk dinsdag 21 september 
18.00 uur via lutherheraut@gmail.com, of bellen 
naar 070-4062077 (ds. Jannet vd Spek). 
 

mailto:jmtvdspek@hetnet.nl
mailto:domineelukaskerk@xs4all.nl
mailto:lutherheraut@gmail.com
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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 11 september (let op: dit is 
een nieuwe datum!) bent u in Buurt en Kerkhuis 
Bethel uitgenodigd om kennis te maken met de 
Grieks-orthodoxe liturgie en met de inspirerende 
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 bood-
schap 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 

 
 
Verwonderwandeling: editie herfst 2021 
Aan het begin van de herfst bent u/ben jij weer 
uitgenodigd voor een verwonderwandeling in de 
Haagse natuur georganiseerd door een groepje 
van de lutherse gemeente en de Groene Lukas. 
We hebben eerder al gewandeld aan het begin 
van de lente en op midzomerdag. Dit begint een 
mooie traditie te worden. Samen de natuur in, in 
stilte en al pratend lopen, en op die manier de 
verbondenheid ervaren met de Schepper en met 
alle medeschepselen.  
De komende  verwonderwandeling vindt plaats op 
zondagmiddag, 19 september. Meer informatie 
over startlocatie en tijd volgt via de kerkmail. 

Mirthe Mulder 
 
 
Leren van Luther - Spiritualiteit in de  
lutherse traditie 
Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er 
al een aantal jaren de cursus leren van Luther. 
Elk jaar met een ander thema. Deze keer is het 
thema ‘spiritualiteit’. Bij de spiritualiteit draait het 
om het beleven en beoefenen van het geloof. 
Wilt u zich daar eens in verdiepen, met elkaar 
over spreken en van theologen leren dan is deze 
cursus iets voor u. 
De cursus met dit thema is afgelopen jaar niet 
doorgegaan vanwege de coronamaatregelen, 
maar start nu opnieuw. 
De cursus is voor deelnemers uit alle kerken en 
voor belangstellenden en wordt op verschillende 
plaatsen aangeboden, ook in Den Haag.  
Docenten zijn Markus Matthias, Willy Metzger, 
Louisa Vos, Theo van Willigenburg en Susanne 
Freytag. 
Meer informatie staat in een folder, die verspreid 
is via de kerkmail en uiteraard ook is op te  
vragen via lutherheraut@gmail.com.  
De cursusavonden zijn 21 september, 16 en 30 
november, 14 december en 4 januari. Van harte 
aanbevolen! 

Mascha de Haan 

In de stad en verder… 
 
 
Als alles (weer) kan, wat dan? 
De wereld gaat weer open. Er zijn keuzes te over. 
Maar wat gaan we doen? Is het tijd om te gaan 
backpacken door Zuidoost-Azië? Of is het tijd om 
vergeten feestjes in te halen? Waar ben je druk 
mee nu (bijna) alles weer kan? En, wat verwach-
ten we hierin eigenlijk van onszelf? 
 
Programma 
Marian Donner en Tim Vreugdenhil houden beide 
een pleidooi over hoe we om moeten gaan met 
de druk die we onszelf opleggen nu alles weer 
lijkt te kunnen. Marian is schrijver en columnist 
(ze is auteur van o.a. ‘Zelfverwoestingsboek: 
waarom we meer moeten stinken, drinken,  
bloeden, branden en dansen’ (2019) en columnist 
bij het Parool) pleit voor meer ‘sukkeligheid’. Tim 
is stadspredikant in Amsterdam en schreef o.a. 
het boek ‘opener dan ooit’ (2021) over nieuwe 
kansen na de coronacrisis. 
Na de pleidooien van Marian en Tim volgt muziek 
door pianist Tobias Borsboom en daarna is er een 
gesprek met de bezoekers (zaal) en kijkers 
(livestream). Hier is ruimte voor jouw vragen 
over hoe we op een goede manier om kunnen 
gaan met de opnieuw geopende wereld. Tot slot 
neemt dansdocent Ilse van Haastrecht ons mee 
om letterlijk en figuurlijk in het goede ritme te 
komen. 
Kortom, een avond vol inspiratie, gesprek,  
muziek en beweging.  
 
Voor wie? 
LUX is een community in Den Haag van en voor 
twintigers en dertigers, die samen zoeken naar 
wat een betekenisvol leven betekent. In die zoek-
tocht vinden we inspiratie in christelijke spirituali-
teit en zoeken verbinding met filosofie en kunst.  
 
Hoe, wat & waar? 
15 september, 20.00-21.30 uur 
Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7, Den Haag 
 
Reserveer je ticket (van €5,- tot €10,-, incl. 
drankje) via https://luxdenhaag/
alsallesweerkanwatdan   
 
 
 

 

mailto:wfstroh@gmail.com
https://luxdenhaag.nl/alsallesweerkanwatdan
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Geloven in verandering (deel 2) - 
Divers en innovatief 
 
 
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 Mescidi Aksa moskee en de Jeruzalemkerk.  
 
Mescidi Aksa moskee: van synagoge naar 
Turkse moskee 
In 1844 werd de Grote Synagoge aan de Wagen-
straat - middenin de oude Joodse buurt van Den 
Haag - ingewijd als de hoofdsynagoge van Den 
Haag, de belangrijkste plaats voor de orthodoxe 
eredienst. Er kwam een Heilige Arke (in het  
Hebreeuws ‘aron hakoudesj’, de kast of nis  
waarin de vijf Thorarollen bewaard worden) die 
afkomstig was uit de afgebroken synagoge achter 
de Voldersgracht. Voor de Joden die uit het  
centrum naar andere wijken waren getrokken 
werden ook synagogen opgericht. De Haagse  
synagogen werden tijdens de bezetting (WO II) 
vrijwel allemaal geplunderd en zwaar beschadigd 
of verwoest. Op 20 april 1941 pleegden NSB’ers 
een aanslag op de synagoge in de Wagenstraat. 
Er werd onder andere op vier plaatsen brand  
gesticht en enkele zitbanken werden verwoest. 
Ook Torarollen, zilverwerk en het geborduurde 
voorhangsel gingen verloren. Een klein deel van 
de Heilige Arke doorstond het vuur onbeschadigd. 

 
Verwoeste Heilige Ark, 20 april 1941  

(fotograaf Gemeentepolitie). Collectie HGA 

 
Na de zomer van 1943 was de Grote Synagoge 
niet meer in gebruik. De Joodse bevolking van 
Den Haag was weggevoerd naar concentratie- en 
vernietigingskampen of ondergedoken. De Duitse 
bezetter maakte van de synagoge aan de Wagen-
straat een opslagplaats voor de meubels die  
waren weggehaald uit de huizen van gedepor-
teerde Joden.  
 

Na de oorlog bleek de synagoge aan de Wagen-
straat een financiële last voor de overgebleven 
kleine orthodox-Joodse Gemeente. Ze verhuisden 
naar het Bezuidenhout en de synagoge werd in 
1976 verkocht aan de gemeente Den Haag.  
De Turkse gemeenschap toonde interesse, maar 
de gemeente wilde het pand niet verkopen. Op  
27 juli 1979 kraakte deze Turkse gemeenschap 
de synagoge en na ruim een maand ging de  
gemeente alsnog overstag. De synagoge werd 
een moskee. In de moskee is nog steeds het 
Joodse verleden terug te zien. De bewogen  
geschiedenis van dit pand heeft geleid tot een 
bijzondere vermenging van stijlen. Aan de  
buitenkant domineren de stalen traditionele  
islamitische minaretten, symbolen van de huidige 
religieuze functie. De inrichting van het neoclassi-
cistische gebouw is herkenbaar als synagoge. De 
vestiging van een moskee in een oude synagoge 
is een weerspiegeling van de gevolgen van de 
oorlog en de naoorlogse migratie. Die bewogen 
geschiedenis is in de Mescidi Aksa moskee niet 
weggewist maar gerespecteerd. 
 
 
 
 
 
De Jeruzalemkerk: 'een hut om in te schui-
len' 
Vanaf juni 1931 werden er in de, toen nog jonge 
Vruchtenbuurt, religieuze bijeenkomsten in 
schoolgebouwen gehouden, maar de geloofsge-
meenschap rond het Pomonaplein vond de tijd 
rijp voor een eigen kerk en ontwikkelde plannen. 
Ze hadden wel een duidelijk beeld voor ogen. Het 
gebouw moest herkenbaar en vertrouwd zijn, 
maar mocht niet worden gezien als een huiska-
mer. De kerk moest openstaan naar de wereld, 
maar moest tegelijkertijd ook bescherming  
bieden en ten dele gesloten zijn. In de gerefor-
meerde kringen werd een kerk gezien als een 
‘hut om in te schuilen’, zoals een berghut je  
beschermt tegen de sneeuw en de felle kou, en 
beschutting biedt tegen de zon of tegen de 
storm. 

Jeruzalemkerk, 1936. Collectie HGA 
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In het eerste ontwerp, van architect Van der 
Kraan, had de kerk een toren. Het front was  
gericht naar de Laan van Meerdervoort en de  
toren fungeerde als trappenhuis. De gemeente 
maakte hiertegen bezwaar. Het trappenhuis werd 
geschrapt en er werd gebouwd zonder toren. Zo 
ontstond dus het huidige markante kerkgebouw: 
op het dak staat wel een torenspits met bladko-
per bekleed. De pelikaan in de gevel symboli-
seert de offerdood van Christus. 
De kansel werd van een grote schuine klankluifel 
voorzien, zodat de stem van de spreker in de he-
le ruimte goed hoorbaar is. Tegenover de kansel 
werd een glas in loodraam met een symbolische 
voorstelling geplaatst. Licht speelde een bijzon-
dere rol in de kerk, omdat bij de oplevering bleek 
dat de architect geen elektrische verlichting had 
aangelegd. Voor de oorlog werd de Jeruzalem-
kerk met zijn strakke vormgeving gezien als de 
modernste van de Christelijk gereformeerde  
kerken in het land.  
 
Ook in de Jeruzalemkerk leidde de naoorlogse 
ontkerkelijking tot een gestage vermindering van 
leden. De kerk bleek al gauw te groot. Bovendien 
vertrokken in de jaren ’70 veel gemeenteleden, 
al dan niet, naar elders in de stad opgerichte 
kerken. Dat leidde in 2017 tot de definitieve  
sluiting van deze kerk. Vanaf dat moment werd 
er naar een andere bestemming gezocht. Het 
plan om de voormalige kerk geschikt te maken 
als plaats voor verbinding, meditatie en het nut-
tigen van gezond voedsel werd verkozen boven 
de verkoop aan een projectontwikkelaar. Het 
pand werd aan twee jonge ondernemers ver-
kocht. De nieuwe naam werd L.O.F.T. (café Loft). 
Om deze plannen te realiseren moest het ge-
bouw grondig worden aangepast. De kerkbanken 
werden verwijderd, maar het Spieringorgel  
bijvoorbeeld bleef in volle glorie gehandhaafd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interieur met Spieringorgel en L.O.F.T., 2019 (Vervaardiger 
Chris Nobels). Collectie HGA 

Het westelijke deel van de kerk is nu bestemd als 
woonruimte. Bij de werkzaamheden bleek duide-
lijk dat deze kerk voor de eeuwigheid was  
gebouwd, want de buitenmuren waarin grote  
ramen voor het woongedeelte moesten worden 
geplaatst, gaven zich niet makkelijk gewonnen. 
Het nieuwe woongedeelte bestaat uit drie lagen 
met uitzicht op de vijver. De centrale metalen 
pilaar van de wenteltrap toont een patroon met 
voorstellingen van stromend water waarin  
zeedieren, zoals vissen en een zeeschildpad, 
zwemmen. Daarmee symboliseert dit dragende 
element levenskracht. Het herinnert evenals het 
doopvont aan het stromende water waarmee  
Jezus werd gedoopt. Zo vertaalt zich het religieu-
ze verleden in een krachtige toekomst van ver-
binding en levenslust die gericht is op gezond 
eten, met fair-trade koffiebranderij en chocolate-
rie, yogaschool, food & gift store en een grote 
expositieruimte voor kunst. 
 
Tot zover deel 2. 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 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 7 september 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 6) 
 Cantorij, 20.00 (pag. 6) 
Zaterdag 11 september 
 Grieks-orthodox: geloof en de schepping 
 (pag. 7), Buurt en Kerkhuis Bethel 
Dinsdag 14 september 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 6) 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 6) 
 Cantorij, 20.00 (pag. 6) 
Woensdag 15 september 
 Lux-bijeenkomst, 20.00 uur (pag. 7) 
Donderdag 16 september 
 Geloof in gesprek, 20.00 uur (pag. 6) 
Zaterdag 19 september 
 Verwonderwandeling (tijd/locatie volgt)  
 (pag. 7) 
Maandag 20 september 
 Jour der Senioren, 13.30 uur  
Dinsdag 21 september 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 6) 
 Cantorij, 20.00 (pag. 6) 
 Leren van Luther (pag. 7) 
Woensdag 22 september 
 Zien en gezien worden, 20.00 (pag. 6),  
 Lukaskerk 
 Tischreden, 18.00 uur (pag. 6) 
Dinsdag 28 september 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 6) 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 6) 
 Cantorij, 20.00 (pag. 6) 
Zaterdag 9 oktober 
 Concert, 15.30 uur (pag. 10) 

Achter de schermen 
zijn we druk bezig met 
het maken van een 
geheel nieuwe website 
voor onze gemeente.  
 
Alle informatie over de 
lutherse gemeente, het 
huren van het gebouw 
en de activiteiten krijgt 
een plek.  
 
Nog even geduld….. 
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Kinderkerk 
 
Lieve ouders, meisjes en jongens van de 
kinderkerk, 
 
Het is september. Hoera!!! Hebben jullie een  
fijne vakantie gehad?  
We mogen weer naar school, onze vriendjes en 
vriendinnetjes zien, misschien de nieuwe juf of 
meester begroeten. Spannend, vooral het  
laatste... 
 
En graag zien wij jullie weer op de zondag, want 
we hebben elkaar na ons leuke uitje in juli niet 
meer gezien.  
 
Zondag 5 september starten we weer met de 
kinderkerk. Ook goed te weten voor de ouders. 
Jezus weet niet of hij naar Jeruzalem gaat voor 
het Loofhuttenfeest en dan gaat hij toch in het 
geheim. In deze dienst wordt ook Felix Smagge 
gedoopt. Felix is al wel een paar keer in de kerk 
geweest, samen met zijn ouders. Hij is al bijna 
twee jaar en kan al zelf naar de doopschaal  
lopen. 

En hij heeft vast ook het boekje gelezen, dat do-
minee Trinette maakte over dopen. Weten jullie 
dat nog? Dat Rooie niet mee mocht met Kees 
naar de kerk, en dat Kees Rooie toen doopte met 
water uit de vijver? 
 
Op 12 september vragen we ons af wat we  
weten over wie God is? Jezus noemt Hem Abba, 
Vader. Maar we zien Hem niet? Deze zondag 
denken we samen na over God en Jezus. 
 
In de dienst op 19 september zijn we zo blij dat 
we dominee Erwin de Fouw terug mogen zien  
in onze gemeente. Wij vragen ons in onze  
kinderkerkdienst af: Als je Jezus tegenkomt,  
wat zou je dan doen? Wat aan Hem vragen? Wat 
tegen Hem zeggen? 
 
26 September vieren we samen met de kinderen 
van de Lukaskerk Startzondag. Hoe deze zondag 
er uit gaat zien is nog een grote verrassing. 
 
Lieve ouders en kinderen, we hopen dat jullie 
lezen hoe onze plannen met jullie er uit zien in 
september. 
 
We zien jullie graag weer! 
 
Groeten van Jolien, Mascha, Sylvia en Sara 

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 
Er is crèche (na aanmelden) en  
kinderkerk voor kinderen die naar de basisschool 
gaan 

Lezingen 
(Oecumenisch 
leesrooster) 

Collecten (pag. 5)  

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

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

Straatkrant 
Kerk 

 
 
 
 

kleur: groen 
 

Zondag 12 september 
Vijftiende zondag na Trinitatis 
Ds. Marianne van der Meij (Den Haag) 

Genesis 45:1-15 
1 Johannes 4:7-16 
Johannes 7:25-31 

KiA– Kliederkerk 
Onderhoud gebouwen 

 
kleur: groen 

 
Zondag 19 september 
Zestiende zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek en ds. Erwin de Fouw 
Verbintenisdienst 
 

Zacharia 14:1-11,16 
Openbaring 22:1-6 
Johannes 7:32-39 

Orgelfonds 
Kerk 

 
kleur:  rood 

Zondag 26 september 
Zeventiende zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-startzondag in de Lutherse Kerk (pag. 5)  

Rondom het  
Onze Vader 

Vredesweek Pax 
Onderhoud gebouwen 

 
kleur: groen 

 
Zondag 3 oktober 
Achttiende zondag na Trinitatis 
Ds. Fokke Fennema (Den Haag) 

Exodus 34:4-9 
Romeinen 7:1-6 
Johannes 8:1-11 

Israëlzondag 
Kerk 

 
kleur: groen 

 

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 
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