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Bram vond het plakboek van Lukas tussen het vuil en las met zijn kinderen Ruben en Lea
over de geboorte van Jezus. En nu zijn ook de drie wijzen de ster achterna gegaan.
We hopen, dat heel veel kleine en grote mensen het prachtige verhaal op YouTube hebben
gezien. We hopen en bidden, zoals Renata Barnard ons voor bidt:
Wees ons nabij,
Christus ons licht
schijn in het duister.
Wees ons nabij,
zodat het licht
ons leven doet.
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Sinds het begin mogen wij leven,
sinds het begin vanuit het woord,
dat hier op aarde
waarheid, genade,
licht in het duister is.
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[Renata Barnard, naar Johannes 1]
Namens mijn collega en de kerkenraad mag ik u
allen heil en zegen, vrede en alle goeds
toewensen voor het nieuwe jaar.
Ds. Jannet van der Spek

Pastoralia

Uit de gemeente

Beste mensen,
Wat hadden we elkaar graag ontmoet bij de
kerstzang, het ouderenkerstfeest, het Citykwartier, de kinderkerst of de dienst op kerstavond
of -morgen. Maar we moesten helaas weer online
gaan. Natuurlijk zijn er weer allerlei creatieve
oplossingen gevonden. De vrijwilligers van het
ouderenkerstfeest brachten alle deelnemers een
doos met heerlijke lekkernijen en de prachtig
vormgegeven liturgie. Het kinderkerstverhaal
kwam met woord en beeld op YouTube. De
cantorij was onder leiding van Monique al zo ver
op weg met het oefenen voor kerstmorgen, dat
het kwartet vrijwel alles vierstemmig kon zingen.
We zijn dankbaar voor alle creativiteit en inzet in
onze gemeente, maar toch voelen we aan den
lijve dat het evangelie niet alleen iets voor de
binnenkamer en beeldscherm is, maar juist ook
iets voor ons samen. We hebben elkaar nodig om
voor onszelf en bij elkaar het geloof, de hoop en
de liefde te bewaren en het aan anderen voor te
leven. Om lief en leed te delen, te lachen en te
rouwen. Omdat corona gelukkig wel weer een
keer voorbij zal gaan, willen we blijven nadenken
over hoe we dat in de toekomst samen kunnen
doen. Op 5 februari is er een landelijke kerkenradendag van alle lutherse gemeenten in Nederland, waar we met elkaar willen spreken over hoe
de lutherse gemeenten in Nederland elkaar nodig
hebben en kunnen bijstaan. We horen graag van
u als gemeente over wat voor u dat warme
lutherse hart van het gemeente-zijn is. Daarom is
er op zondag 23 januari een gemeentevergadering aansluitend aan de eredienst. Hopelijk live.

De kerkenraad vergaderde
In de decembervergadering bespreken we de
samenwerkingsovereenkomst met de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG). De lutherse
gemeente en de PGG willen de samenwerking
voorzetten, en beide partijen hebben geen
behoefte aan ingrijpende veranderingen in de
tekst. De Algemene Kerkenraad van de PGG
bespreekt in haar vergadering van 20 december
de tekst van de samenwerkingsovereenkomst.
Beide partijen komen overeen de nieuwe
samenwerkingsoverkomst in te laten gaan op
1 januari 2022.
De jaarrekening 2020 van Kerkrentmeesters
wordt vastgesteld. Een samenvatting wordt via
de mail aan de gemeenteleden verspreid en men
krijgt een week de gelegenheid om te reageren.
(Er zijn geen vragen of opmerkingen ontvangen
en daarmee is de jaarrekening 2020 van
Kerkrentmeesters definitief vastgesteld.)
We bespreken de diensten en activiteiten in de
komende periode. Helaas zijn op 14 december de
coronamaatregelen aangescherpt en moest de
kerkenraad in een extra vergadering besluiten de
diensten en activiteiten of te laten vervallen, of
alleen online door te laten gaan. Een nare boodschap. Mascha de Haan heeft via de kerkmail de
gemeenteleden geïnformeerd.
De gemeentevergadering wordt uitgesteld naar
23 januari. Een uitnodiging voor deze
vergadering vindt u elders in deze Luther Heraut.
Tegen de voordracht van Nicolette FaberWittenberg zijn geen tegenkandidaten gesteld of
bezwaren ingebracht. Nicolette is hiermee
verkozen als kerkenraadslid. Elders in deze
Luther Heraut stelt Nicolette zich aan u voor.
Loes Klijn, secretaris

We mogen een nieuw jaar beginnen.
Anno Domini 2022.
In het vertrouwen dat God ook altijd weer met
ons wil beginnen.
Sinds het begin is er het spreken,
sinds het begin God zo nabij.
Het licht der mensen
schijnt in de wereld,
overwint duisternis.

DE LUTHER HERAUT voor maart 2022
verschijnt op zaterdag 5 maart 2022. Kopijsluiting: vrijdag 25 februari 2022. 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).

Wees ons nabij,
Christus ons licht
schijn in het duister.
Wees ons nabij,
zodat het licht
ons leven doet.
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Aan- en aftredende kerkenraadsleden
Door de volledige lockdown vieren we de erediensten voorlopig tot en met 9 januari alleen online.
Het afscheid nemen van Hans Koopman,
Irene van der Kam en Diny Groeneveld en de
intrede van Nicolette Faber-Wittenberg wordt tot
nader order uitgesteld.
Eerder was aangegeven dat Hans Koopman per
1 januari 2022 zou aftreden als ouderlingkerkrentmeester van onze gemeente. Op verzoek
van het College van Kerkrentmeesters heeft de
kerkenraad ingestemd met de voordracht om
Hans te benoemen tot kerkrentmeester met als
bijzondere opdracht het beheer van de ledenadministratie en coördinator gegevensbeheer, en
als adviseur het College van Kerkrentmeesters.
De kerkorde en onze Plaatselijke Regeling
voorzien in deze mogelijkheid. Hans heeft
ingestemd met de voordracht. U heeft tot twee
weken na publicatie van deze Luther Heraut de
mogelijkheid om schriftelijk of per mail bezwaar
te maken tegen deze voordracht. Na deze termijn
wordt Hans geacht te zijn verkozen als kerkrentmeester. U vindt elders in deze Luther Heraut
een stukje van Hans.
Loes Klijn, secretaris

Toekomst Luthers Nederland
Op 5 februari gaat de lutherse Synode in gesprek
met de kerkenraden over hun visie op de
toekomst. Wat geeft de lutherse Synode aan?
Lutherse (en andere) kerkelijke gemeenten
krimpen, veelal op een wijze en met een tempo,
die een verantwoorde voortzetting van wezenlijke
taken van kerk-zijn in afzienbare tijd al in gevaar
brengt.
De Synodale Commissie voorziet, dat bij ongereguleerde voortzetting van de bestaande procedures en structuren er al over tien jaar nog maar
enkele lutherse gemeenten in Nederland te
vinden zijn. Die vindbaarheid zal toenemend
ervan afhangen of een gemeente over ‘oud
kapitaal’ beschikt of niet. Een effect van ontbrekende financiële middelen zal zijn, dat over
twintig jaar de hele spirituele lutherse traditie in
Nederland tot een marginaal, dan wel museaal
fenomeen gereduceerd is. De in de kerkorde
voorziene hulpmaatregelen en constructies, voor
gemeenten in moeilijke situaties, zijn onvoldoende om hiermee zinvol en duurzaam om te gaan.
Er is onvoldoende ruimte om ‘out of the box’ te
denken. Er is lef voor nodig om onbetreden
paden te gaan bewandelen en vormen van
samenwerken niet als verlies, maar als verrijking
te ervaren.
Welke mogelijkheden ziet u voor onze eigen
gemeente voor de langere termijn? Daarover wil
de kerkenraad graag met u in gesprek op de
gemeentevergadering van 23 januari na de
dienst. Zie ook bladzijde 11 van ELK Kwartaal
van december 2021.
Loes Klijn, secretaris

Gemeentevergadering 23 januari
De kerkenraad nodigt u graag uit voor een
gemeentevergadering op zondag 23 januari,
aansluitend aan de eredienst. Er zijn drie dingen
die wij met u willen bespreken, en vanzelfsprekend is er ook ruimte voor inbreng van uw kant.
In de gemeentevergadering van 20 juni 2021 is
toegezegd dat de kerkenraad met een externe
gespreksleider het traject met ds. Hanneke
Allewijn zou evalueren en dat is ook gebeurd. Op
deze gemeentevergadering een terugkoppeling.
Daarnaast wil de kerkenraad graag met u in
gesprek over de toekomst van luthers Nederland
en de samenwerkingsovereenkomst met de
Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.
We vergaderen met koffie/thee in de hand en zijn
uiterlijk 13.00 uur klaar.
We hopen de dienst in de kerk te kunnen vieren
en niet alleen online, maar dat is bij het schrijven
van deze Luther Heraut nog niet geheel duidelijk.
Houdt u daarom de kerkmail extra in de gaten?
Daarin geven we aan voor welke vorm we zullen
kiezen.
Fijn als u er bij kunt zijn!
Namens de kerkenraad,
Loes Klijn secretaris

NB: kunt u niet aanwezig zijn op 23 januari? Dan
horen we uw inbreng graag telefonisch of via de
mail!

Irene van der Kam en Loes Klijn brachten vlak voor
kerst de bloemengroet bij Nel van Oudheusden. En
kijk eens wat een prachtige creatie ze daar zagen!
Nel heeft van latjes een boom gemaakt en ook alle
versieringen zijn van haar eigen hand. Chapeau!
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Even voorstellen:
Nicolette Faber-Wittenberg
Een aantal van u kent mij al, of heeft mijn naam
al eens gelezen of gehoord. Ik ben al enige jaren
actief voor de lutherse gemeente, maar dan meer
op de achtergrond. Zo stond ik samen met Daan
Burghoorn aan de wieg van het Citykwartier.
Toen de Lutherse Kerk in Delft en Den Haag 400
jaar bestonden, werd een Luther Glossy uitgebracht. Hiervan was ik de hoofdredacteur en deed
ik de fondsenwerving. Momenteel ben ik vrijwilliger bij het Citykwartier en de Kliederkerk en zit ik
in de redactie van de Luther Heraut. Hier schrijf
ik ook af en toe voor, zoals in de afgelopen
maanden de serie ‘Geloven in verandering’. En nu
volg ik Irene van der Kam op in de Diaconie.

Even voorstellen:
Hans Koopman
Mijn naam is Hans Koopman; ik ben 67 jaar oud
en woon sinds 2004 weer in Den Haag. Eind 2020
ben ik gepensioneerd als senior beleidsadviseur
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In
2005 ben ik getrouwd met Peter Gramberg; hij
woont inmiddels (eerste vanwege studie in
Münster en daarna vanwege het werk) in
Duitsland. Wij zijn daar actief bij de plaatselijke
Evangelische Gemeinde, Peter nu als Presbyter
en ik als invalkracht bij het kerkkoor en voor
allerlei hand- en spandiensten.
In 2017 werd ik gekozen als ouderlingkerkrentmeester voor onze gemeente. Op dat
moment had ik al aangegeven dat ik - vanwege
plannen om in 2021 te verhuizen naar Duitsland maar een paar jaar beschikbaar zou zijn als
ouderling-kerkrentmeester. Ik heb die opdracht
met plezier aangenomen en ik geloof dat wij als
college van KRM veel tot stand hebben kunnen
brengen. Ik ben er best trots op dat ik in alle
perioden waarin ik de gemeente mocht dienen,
de grote restauraties (met name orgel, kerkzaal,
gebouw, vloer) heb mogen meebeleven als uw
bestuurder.
Maar toen kwam in 2020 Corona en plannen om
na mijn pensioendatum te verhuizen richting
Peter in Burgsteinfurt (zo’n 20 minuten met de
auto over de grens bij Enschede) werden afgeblazen. Bovendien heeft mijn moeder steeds meer
aandacht nodig en dan ben je als gepensioneerde
zoon de eerst aangewezene om bijstand te verlenen. Voorlopig is mijn/onze verhuizing dus uitgesteld tot nader order en blijf ik een Haags huis
aanhouden. Het verblijf in Den Haag betekent dat
ik niet geheel uit beeld ben en regelmatig op de
Lutherse Burgwal kan komen voor de diensten en
cantorij. Maar ik wil meer vrijheid hebben om
mijn eigen agenda te bepalen en het aantal
vergaderingen/overleggen beperken. Vandaar dat
ik vastgehouden heb aan mijn eerder besluit om
af te treden als uw ouderling-kerkrentmeester.
Het College van KRM heeft mij vanwege de
ommekomst van mijn termijn van vier jaar
gevraagd nog enige werkzaamheden te blijven
verrichten die specifiek aan het college gekoppeld
zijn en waar mijn ervaring nog een rol kan
spelen. Dat doe ik met alle plezier! Omdat deze
klussen voornamelijk digitaal worden uitgevoerd,
kan ik dat ook in mijn eigen planning doen. Om
vanaf nu uw kerkrentmeester te mogen worden,
geeft mij opnieuw een warm gevoel van
verbinding met de gemeente en alle activiteiten.
Hopelijk treffen wij elkaar vaak op de Lutherse
Burgwal.

Ik ben opgeleid als museoloog en werk als Hoofd
Collecties bij het Haags Gemeentearchief. In de
afgelopen 25 jaar heb ik een aantal vrijwillige
bestuursfuncties bekleed, zoals in de Stichting
MesdagKwartier, in de Mazda MX-5 Club Nederland en bij het Haags Historisch Café. Op dit
moment zit ik nog in het bestuur van de Salon
der Beeldende Kunsten en in de Historische- en
Archiefcommissie van de Nieuwe of Littéraire
Sociëteit De Witte. Mijn man André en ik hebben
een groot aantal jaren pleegkinderen in huis
gehad. Zowel weekendkinderen als langdurige
plaatsingen. Wij vonden het belangrijk om
kinderen, die om wat voor een reden dan ook
niet thuis konden wonen, een veilige plek te
bieden. Met een aantal hebben we nog steeds
goed contact. Nu zijn we weer met z’n tweeën,
als we onze kat en onze kippen niet meerekenen.
Huisdieren zijn voor ons belangrijk.
De Lutherse Kerk is voor mij een bijzondere plek.
Ik ben er gedoopt, maar mijn ouders hadden
verder geen binding. Ik kwam er weer met mijn
oma en toen ik op mijzelf ging wonen ben ik er
zelf weer naar toe gegaan. En uiteindelijk zijn
André en ik in 2000 in de Lutherse Kerk getrouwd. ‘Een vaste burcht is onze God’ was de
tekst die aan ons meegegeven werd en zelf
hadden we gevraagd om het verhaal van de
barmhartige Samaritaan, want ons erg
aanspreekt. En dat wilden we ook aan onze
familie en vrienden meegegeven. In 2011 was ik
voor het eerst in Wittenberg en was ontroerd
toen ik onze trouwtekst op de toren van de
slotkerk zag staan. Ik kijk uit naar mijn nieuwe
rol binnen de lutherse gemeente.
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Uit de Diaconie
Sober was het slot van december,
maar somber? Nee dat niet!
Het kerstfeest leek overschaduwd te
worden door de anti-pandemie
maatregelen. Leek.
De beslissing om het kerstfeest van de ouderen
te laten vervallen was nog niet gevallen of
Els Pellen en Jowien de Klerk bedachten al om de
beoogde bezoekers in plaats daarvan een
kerstgroet te brengen, iets lekkers van Bakkerij
Vlinder, die de lunch zou verzorgen, en iets van
kerstversiering. De leer/werkbakkerij viste zo niet
achter het net en de mensen die thuis bleven,
waren verrast en waardeerden het zeer.
Op naar het kerstfeest!
Met kerst hoorden we het opnieuw! Het Licht, de
Zoon van God, is naar de wereld gekomen en de
duisternis heeft het niet overwonnen! Niets
overschaduwd door een pandemie! Blije, verraste
mensen! Geen sobere Diaconie.
Even heeft het er naar uitgezien dat de Diaconie
maximaal gereduceerd zou worden, maar nu
kijken we uit naar het moment dat Nicolette
Faber ingezegend zal worden en als voorzitter het
bestuurlijke deel zal gaan vorm geven. Het
prachtige ‘bolwerk’ dat vooral Irene en Ineke
hebben opgebouwd komt zo in goede handen.
Geen sombere Diaconie dus!
Er zijn nog vacatures, wie wil meedenken over de
uitdagingen waar we als kerk voor komen te
staan?
15 December stond er in Trouw een aangrijpend
artikel over de nood in de krappe huishoudens
door de hogere stookkosten. De kerk laat de
mensen niet in de kou staan! Welk antwoord
kunnen wij als kerk geven? Er komt meer op ons
af, neem bijvoorbeeld de slachtoffers van de
toeslagaffaire, waar gaan/kunnen we staan als
kerk?
December was een levendige maand van een
levende kerk, een fantastische startpositie voor
het nieuwe jaar. Dank aan alle mensen die
hierin actief waren en dank aan u allen die
hebben mee (en bij) gedragen.
Een gezegend nieuwjaar allen!
Gerard van der Laan

met het plakboek van Lukas werd verteld door
Jolien en Sara. Myrthe maakte het tot een
prachtige film. Ook de andere diensten kunt u nu
online weer volgen, gelukkig nog met vier
voorzangers en met het mooie spel van Sander.
We gaan gewoon weer met elkaar verder op weg
het nieuwe jaar in. Ik hoop dat we elkaar snel
kunnen ontmoeten, er is genoeg om in te halen.
Vanuit de ouderlingen zullen we in ieder geval
met frisse moed activiteiten blijven plannen. Voor
nu, kijken we op afstand naar de diensten en zijn
we alleen toch een beetje samen.
Mirthe Mulders
Contactadressen
Kosterij: Lutherse Burgwal 7
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb
(re-integratie), 070-3636610,
kosterij@luthersdenhaag.nl

De kerkenraad
Voorzitter: Mascha de Haan, tel. 06-14853009
Secretaris: Loes Klijn, tel. 06-40630184
info@luthersdenhaag.nl
Ouderlingen: Mascha de Haan, Mirthe Mulders
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly ValstarVos, Ewald Grund
Diaconie: Gerard van der Laan, Nicolette FaberWittenberg
Predikanten
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl
Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145,
erwindefouw@telfort.nl
Organist en cantor
Sander van den Houten, organist: 06-25333652,
sandervdhouten@hotmail.com
Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:
06-40306231, myschendelaar@tele2.nl
Swaenesteyn en Swaenehove
Saffier, de organisatie welke de verzorgingshuizen van voormalige lutherse signatuur
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830).
In WoonZorgPark Swaenesteyn
(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag,
070-4487000) is Hassan Bakir als geestelijk
verzorger werkzaam.

Van de ouderlingen
Met een lunch buiten de deur konden we nog net
een beetje feestelijk afscheid nemen van Diny.
Na lang wikken en wegen is Diny gestopt als
ouderling, maar gelukkig blijft ze actief op andere
vlakken binnen de kerk! Ook vanuit deze plek,
ontzettend bedankt, Diny, voor wat je allemaal
betekend hebt en betekent voor de gemeente!
Dat was verder weer schakelen. Je zou er soms
moedeloos van kunnen worden. Na afgelopen
jaar, hoopten we allemaal om weer gezamenlijk
naar Kerst toe te leven en samen te vieren. De
voorbereidingen waren al gestart en de kerk was
weer prachtig versierd door Henk. En we konden
ook de eerste drie adventszondagen ‘gewoon’
met elkaar in de kerk vieren. Dan lijken we plots
terug bij af te zijn en kijken we weer mee vanuit
huis. De Adventsboxen waren gelukkig al
uitgedeeld en verspreid. Daarnaast hebben we
een goed ‘streamteam’ met Myrthe en Sientjo,
waardoor we snel weer op alleen online over
konden stappen. Het Kerstfeest voor de kinderen

Seniorenbijeenkomst
Els Pellen, tel. 079-3423963 en
Joke Momberg, tel. 06-22750242
Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse Kerk
scmlk070@gmail.com
Orgelcommissie
Contactpersoon: Nico van Stokrom
Kerkkoor Maarten Luther
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com
Elke dinsdagavond van 20.00–21.30 uur.
Niet gedurende de lockdown.
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Stichting Wees– en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220

U kunt een collecte alsnog ondersteunen door
een bijdrage over te maken aan:

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

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

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

Alle gevers hartelijk dank.

Coördinatie auto– en taxivervoer
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de
zondagse eredienst kunt komen, neem dan
contact op met Henk Baaima (tel. 070-3636610)
voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijkheid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen
betaling uwerzijds van de kosten van het
openbaar vervoer. Schroom niet om hiervan
gebruik te maken.
Diaconale hulp
Algemene informatie via college van diakenen.
Rekeningnummers
 Evangelisch-Lutherse Gemeente
's-Gravenhage
NL57RABO0373720823
 Evangelisch-Lutherse Gemeente
's-Gravenhage inz. Verhuur
NL82RABO0373720858
 Diaconie ELG ’s-Gravenhage
NL91INGB0000037958
 Orgelfonds ELG ’s-Gravenhage
NL29INGB0000614866
 Evangelisch-Lutherse Jeugdraad
NL35RABO0373720831
 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage
NL17INGB0000124553
 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther
NL70INGB0001917129
 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse
Kerk
NL73INGB0006817612

Collecten Diaconie
Zondag 9 januari – Aandachtcentrum
De zware omstandigheden tijdens de lockdown
houden aan. Veel deuren blijven gesloten. In de
huidige omstandigheden wordt een groot beroep
gedaan op de vrijwilligers van het Aandachtcentrum. De vragen waarmee mensen in deze
Coronatijd worstelen zijn groot. Professionals
moeten de vrijwilligers ondersteunen om de
problematiek van de bezoekers aan te kunnen.
Uw ondersteuning is zeer nodig.
Zondag 16 januari – Micro Hydro Project –
Papoea Nieuw Guinea
Vanuit de provincie Papoea Nieuw-Guinea wordt
door de kerk initiatieven genomen om de leefsituatie van de mensen te verbeteren. Er is grote
behoefte aan schoon drinkwater en elektriciteit.
Ook wordt de scholing van jongeren aan een
technische school opgenomen om zo zelf de
projecten uit te voeren. Freddy Sapioper heeft de
leiding bij dit project. Apilena zorgt hier voor
informatie en de Diaconie onderhoudt de
communicatie.

Rondom de zondag
Opbrengsten van de collecten
Van 28 november t/m 19 december 2021
met de volgende collectedoelen:
Aandachtcentrum
Kids in Actie-Rwanda
STEK de Kinderwinkel
Kinderen in de Knel

Contant
€ 123,82
€ 65,00
€ 84,26
€ 19,50

pin/internet
€ 15,00
€ 5,00
€ 20,00
€530,00

totaal
€ 138,82
€ 70,00
€ 104,26
€ 549,50

Zondag 23 januari - Straatpastoraat
Het Straatpastoraat leeft bij ons als binnenstadkerk. De dominees Klaas Koffeman en Hanneke
Allewijn zijn in dienst bij het Straatpastoraat.
Voor de groep in onze samenleving, die in moeilijke omstandigheden leeft is goede opvang van
groot belang. Acties, zoals het schoenenspreekuur en het uitreiken van winterjassen, heeft in
onze kerk plaats gevonden. Ons kerkgebouw is
groot en komt zeer goed van pas. We bevelen
van harte uw ondersteuning aan.

Sinds 19 december worden de diensten alleen
gestreamd vanwege de lockdown. U kunt uw
bijdrage overmaken aan betreffende doelen of
algemeen. De collecte voor de Kinderkerk en de
Kerstcollecte heeft niet plaatsgevonden. Voor
collecten december algemeen werd € 645,00
overgemaakt en voor de Diaconie €450,00.
Voor kerk en onderhoud gebouwen is in
genoemde periode € 288,95 ontvangen.
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Door de week heen

Zondag 30 januari – WereldOuders
WereldOuders is voor deze kinderen familie. We
are family. We staan klaar voor de kinderen in
elke fase van hun leven. Kinderen zijn de
toekomst. Dankzij onze steun, liefde en zorg
geven wij kinderen de kans om de armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt
doorgegeven, te doorbreken. Wij zetten ons
dagelijks in om de situatie van kwetsbare
kinderen in Latijns-Amerika op de lange termijn
te verbeteren door kinderen op te nemen in onze
familie waar ze een stabiele basis krijgen, onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer
actief in het ontwikkelen van de lokale
gemeenschappen met projecten rondom onder
andere onderwijs, duurzaamheid, agricultuur,
noodhulp, medische zorg en ondersteuning van
arme gezinnen. WereldOuders is actief in Bolivia,
Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala,
Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.
Na de gezamenlijke dienst op deze 30 januari
met de Lukaskerk zal Nellie Markus komen
vertellen over het project kinderwerk in Mexico.

Mag ik jou een lichtje brengen
Zoveel mensen gingen afgelopen advent op pad
om bij elkaar het licht te brengen. Gerard bracht
dit al een jaar eerder prachtig onder woorden.
mag ik jou een lichtje brengen
als het weer veilig is verklaard
of als wij ons veilig weten
mag ik je dan een lichtje brengen
een eenvoudig kaarsje
als teken van hoop
mag ik jou een lichtje brengen
of heb je dat liever niet
omdat je beducht bent
beducht voor schaduw
waar je teveel van kent
mag ik jou een lichtje brengen
en proberen
naast je staan
zodat schaduw van mij
jou niet hindert

Zondag 6 februari – Wereld Lepradag
Zondag 30 januari was Wereld Lepradag. We
hebben de collecte een week verschoven, maar
vragen opnieuw uw aandacht voor de Leprastichting. De Leprastichting werkt aan een wereld
zonder lepra en uitsluiting als gevolg van een
handicap. Door de Leprastichting te ondersteunen, helpen we hun droom te ondersteunen.

mag ik jou een lichtje brengen
en wij samen zo kunnen zien
dat er meer is dan schaduw
twinkelend licht in jouw ogen !

Zondag 13 februari – Kusu Kusu Sereh
Zowel in de morgendienst als in de ouderendienst
wordt gecollecteerd voor Kusu Kusu Sereh. We
voelen ons verbonden met deze partnergemeente
op Ambon. Samen zoeken we naar projecten op
Ambon waar beide kerkgemeenschappen geld
aan kunnen bijdragen. Het contact loopt via Sara
de Weerd uit onze gemeente en Pauline Parera
uit Kusu Kusu Sereh.

Gerard van der Laan, december 2020

Zondag 21 februari – Voedselbank
De Voedselbank heeft elke donderdagmorgen
Open Huis in de Lukaskerk. Door de samenwerking met de Lukaskerk zijn er ook vrijwilligers
van onze kerk betrokken bij de Voedselbank. De
Voedselbank is bitterhard nodig. Veel gezinnen
hebben elke week deze ondersteuning hard nodig
om rond te kunnen komen. Door de Coronacrisis
is het aantal gezinnen, dat ondersteuning nodig
heeft, alleen maar toegenomen. Daarom heeft de
Voedselbank u ook bitterhard nodig.
Seniorenkring in januari en februari
Met frisse moed gaan we het nieuwe jaar in.
Jammer genoeg konden de kerstviering en de
bijeenkomst van 4 januari door de coronamaatregelen niet doorgaan. En op dit moment is nog
niet bekend wanneer wij onze bijeenkomsten
weer kunnen hervatten. Via telefonisch contact
en via Teken van leven blijft u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Met de beste wensen voor een voorspoedig en
bovenal gezond 2022!
namens alle vrijwilligers,
Els Pellen

Zondag 27 februari – dienst in Lukaskerk
Zondag 6 maart – KIA- 40 dagentijd
Zending - Rwanda - Gij gaf mij te eten
In de 40-dagentijd komen de zeven werken van
barmhartigheid aan bod. Met Rwandese diaconessen werken aan gezond eten. Zij trainen elk jaar
150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij en leren hen over veeteelt en over het
verbouwen van groenten en fruit met moderne
landbouwtechnieken. Daarna begeleiden ze de
boeren in hun eigen dorp.
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Zorgvakanties voor gemeenteleden
Met regelmaat gaan enkele gemeenteleden naar
een vakantieweek voor senioren. Deze vakantieweek wordt verzorgd door Het Vakantiebureau.
Het Vakantiebureau beschikt over een groep
vrijwilligers (waaronder ook verpleegkundigen),
die er voor alle deelnemers een heerlijke vakantieweek van maken. Het is een geheel verzorgde
vakantie zowel voor mensen, die geen of weinig
zorg nodig hebben, als voor mensen met een
grote zorgbehoefte. De Diaconie van onze
gemeente zorgt voor de aanmelding en het vervoer. Heeft u interesse in deze vakantieweek of
wilt u meer informatie hierover, neemt u dan
voor eind januari contact op met Els Pellen,
tel. 079-3423963 of 06-50434300.

Lucht je hart in de Lutherse Kerk
Iedere week op maandag van 17.00-18.00 uur
vindt het biechtspreekuur plaats. Een plek om je
hart te luchten. Een plek om te delen wat je
dwars zit en waar je toch niet voor naar een
psycholoog wilt. Een plek om los te laten en
opnieuw te beginnen. Het is een misverstand dat
de reformatie de biecht heeft afgeschaft.
De reformatie was gericht tegen de dwang van de
biecht en het misbruik dat er van werd gemaakt.
Luther bleef zijn hele leven biechten.
Biechtspreekuur in de Lutherse Kerk, ingang
Boekhorststraat.

In de stad en verder…
Grijp in, Heer!
De redactie van de Luther Heraut werd door Bas
Bökenkamp geattendeerd op het artikel: ‘Grijp in,
Heer! Een Lutheraanse ruzie in spotprenten’
opgenomen in het blad Ons Amsterdam van
oktober 2021. Bas schreef: ‘Mijn Amsterdamse
grootvader had een zwak voor de ronde Lutherse
kerk. Door hem ben ik ook Luthers gedoopt’. Het
toeval wil dat Bas een collega van mij is bij de
gemeente Den Haag. Hieronder treft u een
samenvatting van dit artikel aan.
Terugblik verwonderwandeling Wintereditie
Op zondag 19 december was het dan weer zover,
de laatste verwonderwandeling van het jaar.
Vanuit de Lutherse kerk, de Lukaskerk en
A Rocha ontmoetten we elkaar in Meer en Bos.
Na te leren hoe ieder de winter ervaart, liepen we
in groepjes van twee door het oude landgoed.
Tijdens de wandeling stonden we stil bij de
kringloop van de seizoenen. Dit deden we door
samen Bijbelteksten te lezen, vragen te stellen
en ook door samen stil te zijn. Midden in het bos
bevindt zich een bron, waar we elkaar weer
ontmoetten en samen zongen. Vervolgens liepen
we het bos uit en eindigden we samen bij het
beginpunt. Het begint een mooie traditie te
worden, die we in het nieuwe jaar weer zullen
voortzetten!
Mirthe Mulders

Spotprent waarop Dominicus op een kruiwagen de kerk
binnenrijdt, circa 1684. Rijksmuseum Amsterdam.

Op 24 oktober 1683 zou dominee Theodorus
(Dirk) Dominicus, die twee weken eerder
benoemd was, zijn eerste spreek houden in de
Nieuwe of Ronde Lutherse Kerk. Er was veel
weerstand tegen zijn benoeming en de tegenstanders hadden via pamfletten en spotprenten
geprobeerd de gelovigen tegen hem op te stoken.
Het stadsbestuur voorzag wel dat er relletjes
zouden kunnen ontstaan en had al maatregelen
genomen. Zodra Dominicus zijn preek aanving,
ontstond er tumult. Er werd geklapt en gezongen: ‘Heer, grijp in. Niemand is nog trouw.
Niemand spreekt de waarheid’ (psalm 12) en er
werden zelfs doodsbedreigingen geroepen. Het
lukte niet om de relschoppers tot bedaren te
brengen. Een aantal raddraaiers werd gearresteerd. Dominicus was al die tijd op de kansel
blijven staan en vervolgde zijn preek onder het
gemor van het publiek. Na de dienst werd hij via
een achterdeur veilig naar huis gebracht. Het was
niet gelukt om de oproerkraaiers te overstemmen. Dit zou later de reden zijn om een orgel aan
te schaffen. Het orgelgeluid zou de zang wel hebben kunnen overtreffen.

Citykwartier
Elke dinsdag gaat om 17.00 uur de deur open en
is er de gelegenheid om een kaarsje aan te
steken, om elkaar bij een kop koffie of thee te
ontmoeten. Om 17.30 uur begint het avondgebed. Met een lied en een Bijbeltekst en stilte.
Rond 17.50 uur gaat ieder weer zijn eigen weg.
Informatie bij ds. Jannet vd Spek,
jmtvdspek@hetnet.nl.
LET OP:
Alle activiteiten worden afgestemd op de
geldende coronamaatregelen. Twijfelt u over de
doorgang? Kijk dan op de website, lees Teken
van leven of bel met de kosterij.
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De problemen kwamen voort uit het
‘vernederlandsen’ van de Lutherse Kerk. De
Lutherse Kerk was van oorsprong een immigrantenkerk voor Duitse, Deense, Noorse en Zweedse
inwoners van Amsterdam. En die waren in hoge
mate al ingeburgerd en terwijl de oudere generatie nog aan het ‘oude land’ vasthield, waren de
Amsterdamse Lutheranen een ‘autochtone’
gemeenschap geworden. Lutherse predikanten in
Nederland moesten een volledige theologische
opleiding in Duitsland hebben afgerond. Eerder
werd er ook in het Duits gepredikt, maar later
werd er zelfs meer betaald wanneer er in het
Nederlands gesproken werd. De Amsterdamse
Lutheranen wilde ook een democratischer
bestuursstructuur en een normalisering in de
omgang met de gereformeerden. In Helmstadt
werden de studenten veel vrijzinniger opgeleid
dan in Wittenberg. Dit verschil importeerden zij
ook naar Nederland. De ‘nationalisten’ zochten
meer contact met de Nederlandse cultuur en taal
en met de Gereformeerde Kerk. De
‘confessionelen’ deden dat niet en hadden het
regelmatig aan de stok met de calvinisten.
Wanneer er een predikant overleed ontbrande er
een strijd tussen de twee stromingen. Een aantal
keren werd er een predikant beroepen die Nederlandse richting aanhing. Dat was dan tegen het
zere been van de andere partij. En toen kwam
dus Dominicus. Zijn broer had als kind nog de
eerste steen mogen leggen voor de Nieuwe
Lutherse Kerk. Dominicus was opgeleid in Jena
en had al in Leiden en Hoorn gepredikt. De
orthodoxe predikanten namen hem op de korrel
vanwege zijn preek over Ezechiël 18:1-4, waarin
hij verkondigde dat de mens persoonlijk tegen
God zondigt, maar nooit als ‘doorgeërfde’ zonde.
Hij had zich daarmee tegen de erfzonde gekeerd,
wat tegen de fundamenten van de Lutherse belijdenis inging. Vanwege deze twee stromingen
werden er dus diverse pamfletten en spotprenten
gepubliceerd. De richtingenstrijd duurde tot
1696. Dat jaar verdween één van de felste
spelers van het toneel, dominee Colerus. Hij
vertrok naar Den Haag. Uiteindelijk ‘won’ de
Nederlandse richting. En – uiteindelijk – werd
hierdoor een eigen Luthers Seminarium aan de
Universiteit van Amsterdam voor de opleiding van
predikanten opgericht.
Nicolette Faber-Wittenberg

In 1335 werd deze houten kapel vervangen door
een klassiek stenen kruiskerkje. Rondom dit
kerkje vestigden zich diverse handwerklieden. De
kerk werd gewijd aan St. Jacobus de Meerdere,
patroonheilige van Die Haghe (en Spanje). In de
decennia die volgden werd dit kerkje verder
uitgebreid. De bouw werd gefinancierd door de
welvarende burgerij die profiteerde van de handel
en de economische groei. Naast het schip van de
kerk werd, geïnspireerd op de Romaanse basiliek,
tussen 1420-1424 een zeshoekige toren
gebouwd. In 1434-1435 werd een nieuw groter
schip aan de toren toegevoegd. Ernaast werden
aan beide zijden nieuwe dwarsschepen gebouwd.
Uiteindelijk werd in 1455 het verbouwingstraject
afgerond. Er was toen een nieuw kerktype
ontstaan: de Haagse Hallenkerk. Later kreeg de
toren een klokkenspel dat elk uur een melodie
speelde. In 1492 wordt een hoger koor met
omgang gebouwd.

Gezicht op 's-Gravenhage vanuit het zuiden. Aan de horizon
in het m. de Grote of St. Jacobskerk, ca. 1658.
Vervaardiger: Pieter van der Croos. Collectie HGA

Geloven in verandering (deel 6) –
acht eeuwen geschiedenis
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 Grote of Sint-Jacobskerk.
De geschiedenis van de Grote of Sint-Jacobskerk
gaat terug tot de 13e eeuw. In het midden van de
13e eeuw waren de Lage Landen rooms-katholiek.
In 1256 werd dicht bij het Binnenhof een houten
kapel op een strandwal gebouwd. De kapel was
onderdeel van de parochie Monster, waartoe ook
Loosduinen, Eikenduinen en Scheveningen
behoorde.

9

Ieder tijdperk heeft in deze kerk sporen
achtergelaten. In 1456 vond er het negende
kapittel (een politieke top) plaats van de Orde
van het Gulden Vlies. Als heer van de Nederlandse gewesten was hertog Filips de Goede van
Bourgondië (1396-1467) de voorzitter van de
vergadering. Er kwamen politieke kwesties aan
de orde en het gedrag van de Vliesridders werd
besproken. Het Bourgondische rijk strekte zich uit
van het graafschap Holland tot het koninkrijk
Arragón. Ter herinnering werden de wapenborden
van de 34 deelnemers aan de muren gehangen.
In 1525 werd de eerste hagenpreek gehouden
door Jan de Bakker. Helaas werd hij terechtgesteld op het Groene Zoodje bij de gevangenpoort.
Aan hem herinnert nu het Jan de Bakkerraam. De
kerk zelf kreeg ook veel te verduren. In 1528
werd Die Hage geplunderd door Maarten van
Rossum en in 1539 zorgde bliksemaanslag in de
toren ervoor dat de kerk afbrandde. Er werden
fondsen gevonden en loterijen georganiseerd om
geld bijeen te krijgen om de kerk weer op te
kunnen bouwen. Ook de wapenborden gingen
verloren bij de brand, maar zijn daarna
vervangen door exemplaren, die zijn erkend als
‘beschermd voorwerp’ (Wet tot behoud van
cultuurbezit).

In 1566 volgde de Beeldenstorm. In allerijl werd
veel zilverwerk en beelden verstopt of
weggehaald. De kerk werd hersteld voor de
rooms-katholieke eredienst. De Reformatie was
echter onverbiddelijk: vanaf 1574 werden er
alleen protestantse erediensten gehouden. In
1685 werd een nieuwe carillon in de toren
geplaatst. Constantijn (1687) en Christiaan
(1695) Huijgens liggen in de Grote Kerk begraven. Diverse In 1729 werd het begraven Gotisch
kerkzilver in de kapel aan het Kerkplein
gevonden. De kerk wordt de belangrijkste
Protestantse Kerk in Den Haag.
De kerkmeesters kregen echter met een
administratieve chaos te maken. Velen betaalden
geen rechten voor de kerkgraven die zij door
koop of vererving hadden verkregen. De
Kerkmeester meldde in maart 1738 dat
wanbetalers drie maanden de tijd kregen om te
betalen. Als er niet werd betaald, vervielen de
graven aan de kerk. In 1795, tijdens de Franse
Revolutie, werden alle wapenborden en wapens
op grafstenen verwijderd. In 1813 vond er een
dankdienst plaats vanwege de terugkeer van de
Prins van Oranje in Nederland. De toren krijgt in
1863 een gietijzeren spits. Tussen 1912 en 1929
onderging de kerk een restauratie. Hierbij werd
onder meer het kostershuis werd aangebouwd en
werden de glas-in-loodramen gerepareerd. In
1971 wordt een nieuw orgel geplaatst (Metzler &
Söhne, Zürich). Van 1985-1987 volde opnieuw
een restauratie.

Het oude, in 1767 vernieuwde, orgel in de Grote Kerk,
ca. 1770. Vervaardiger: Jean du Vignon. Collectie HGA

Muziek in de kerk
De Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse
Kerk organiseert ook in 2022 concerten!

5 februari, 15.30 uur: Aarnoud de Groen
(orgel) en Reza Ranjazmay (tenor)

5 maart, 15.30 uur: Peter van de Velden
(orgel)

2 april, 15.30 uur: Petra Veenswijk,
orgel
Bekijk de website voor meer informatie
www.luthersdenhaag.nl/agenda

Wilt u actuele informatie vanuit onze
gemeente lezen?


Interieur Grote Kerk, ca 1810.
Vervaardiger: Johannes van Cuylenburgh. Collectie HGA

De Grote Kerk is verbonden met het huis van
Oranje: veel leden van de koninklijke familie
werden er gedoopt. Koningin Wilhelmina,
koningin Juliana en prinses Margriet zijn er
getrouwd. Na de oorlog verminderde het
kerkbezoek snel en in 1981 werd de kerkelijke
functie beëindig. Het gebouw is eigendom van de
Protestantse gemeenschap, maar wordt beheerd
door de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk die het
openstelt voor allerlei activiteiten en toeristisch
bezoek.





Tot zover deel 6. Wordt vervolgd.
Nicolette Faber-Wittenberg
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WEBSITE
Kijk op www.luthersdenhaag.nl
LAATSTE NIEUWS
Abonneer u op de emailservice voor
extra aankondigingen. U kunt zich
aanmelden door een emailbericht te
sturen naar lutherheraut@gmail.com
FACEBOOK
Ga naar luthersdenhaag. Geen lid van
Facebook? Geen nood: u kunt de
pagina bekijken op internetpagina
www.facebook.com/elgdenhaag
LUTHER HERAUT
Lees het maandblad Luther Heraut.
U kunt het per post ontvangen voor
€25 per jaar, en gratis via de email.
Via lutherheraut@gmail.com kunt u
uw voorkeur aangeven. Voor onze
gasten liggen er exemplaren op de
leestafel bij de uitgang.

51e jaargang
no. 1/2
Jan/feb. 2022

06-14853009

NL35RABO0373720831

Hoi allemaal,
Van heel veel kleine mensen en ook heel veel
grote mensen hebben we gehoord, dat het
kerstverhaal prachtig is verteld door Jolien en
Sara en dat Myrthe er een mooie film van heeft
gemaakt. Op de foto’s zie je Mike, Fay en Evy en
ook Nina en Frank kijken. Maar er waren nog
veel meer kijkers.
Ook de komende zondagen kunnen we nog niet
in de kerk terecht, maar we gaan natuurlijk wel
samen vieren. Iedere week krijg je via de mail
een link naar een vlog vanuit de kerk. Kunnen
we gewoon zien wat er in de doos zit. En meestal
is er ook wel iets te knutselen. Dat kun je dan
thuis doen.
Maar liever nog komen we allemaal weer naar de
kerk. Dat gaat ook wel gebeuren, hoor.
We weten alleen nog niet precies wanneer. De
leiding van de kinderkerk is al druk bezig met het
uitwerken van alle verhalen voor elke zondag.

Groetjes van Jolien, Sara, Jeroen en Mascha

Activiteitenoverzicht
Op deze plek vindt u het overzicht van activiteiten voor de komende maand
Wilt u op de hoogte blijven van nog meer activiteiten, abonneert u zich dan op de mail
via Teken van leven (aanmelden via lutherheraut@gmail.com)
Maandag 10 januari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Maandag 17 januari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Maandag 24 januari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 25 januari
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Maandag 31 januari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 1 februari
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Zaterdag 5 februari
Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 10)
Maandag 7 februari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 8 februari
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Maandag 14 februari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 15 februari
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)

Maandag 21 februari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 22 februari
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Maandag 28 februari
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8)
Dinsdag 1 maart
Citykwartier, 17.00 uur (pag. 8)
Zaterdag 5 maart
Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 10)

LET OP:
Alle activiteiten worden afgestemd op de
geldende coronamaatregelen. Twijfelt u over de
doorgang? Kijk dan op de website, lees Teken
van leven of bel met de kosterij.
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Erediensten:
Voorlopig vieren we online en kunt u de diensten iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken (en later
terug zien) via YouTube: Teken van leven Luthers Den Haag.
Zodra we weer erediensten met kerkgangers hebben, staat dit vermeld op de website en geven we dit
door via de kerkmail.

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

Zondag 9 januari 2022
Eerste zondag na Epifaniën
Ds. Erwin de Fouw

Zondag 16 januari 2022
Tweede zondag na Epifaniën
Ds. Wilna Steenbergen
Zondag 23 januari 2022
Derde zondag na Epifaniën
Ds. Erwin de Fouw
Aansluitend gemeentevergadering (pag. 2/3)
Zondag 30 januari 2022
Vierde zondag na Epifaniën
Ds. Jannet van der Spek
LuLu-dienst in Lutherse Kerk
Aansluitend presentatie WereldOuders (pag. 7)
Zondag 6 februari 2022
Laatste zondag na Epifaniën
Ds. Erwin de Fouw

Zondag 13 februari 2022
Septuagesima
Ds. Jannet van der Spek
14.30 uur: ouderendienst, ds. Fokke Fennema
Zondag 20 februari 2022
Sexagesima
Ds. Erwin de Fouw

Lezingen
(oecumenisch
leesrooster)

Jesaja 40:1-11
Lucas 3:15-16, 21-22

Jesaja 62:1-5
1 Korintiërs 12:1-11
Johannes 2:1-11
Jesaja 61:1-9
1 Korintiërs 12:12-27
Lukas 4:14-21
Jeremia 1:4-10
1 Korintiërs 12:27-31a
Lukas 4:21-3
Jesaja 6:1-8
1 Korintiërs 15:1-11
Lukas 5:1-11

Jeremia 17:5-10
1 Korintiërs 15:12-20
Lukas 6:27-38
Genesis 45:3-11, 15
1 Korintiërs 15:35-49
Lukas 6:27-38

Zondag 27 februari 2022
Quinquagesima
LuLu-dienst in Lukaskerk, Om en Bij 2
Woensdag 3 maart
Aswoensdag - vesper, 19.30 uur
Ds. Jannet van der Spek
Zondag 6 maart
Invocabit
Ds. Erwin de Fouw

Amos 5:6-15
2 Korintiërs 5:20-6:10
Matteüs 6:1-6, 16-21
Deuteron. 5:6-21
Romeinen 10:8-13
Lukas 4:1-13

Colofon
Administratie: Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB
Den Haag, 070-3636610
Website:
www.luthersdenhaag.nl
Abonnement: kosteloos bij digitale verzending,
per post € 25,-/jaar
Redactie en
opmaak:
Mascha de Haan
Eindredactie: Ton Tielen
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Collecten (pag. 6)

Aandachtscentrum
Kerk
Kleur: wit
Micro Hydro Project
Onderhoud gebouwen
Kleur: wit
Straatpastoraat
Kerk
Kleur: wit
wereldOuders
Onderhoud gebouwen
Kleur: wit
Wereld Lepradag
Kerk
Kleur: wit
Kusu Kusu Sereh
Onderhoud gebouwen
Kleur: groen
Voedselbank
Kerk
Kleur: groen

Kleur: paars
KiA 40-dagen zending
Onderhoud gebouwen

Kleur: paars

