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Op weg naar Pasen 
Twee jaar geleden, april 2020, beleefden we de Goede Week via online video’s.  
Voorgangers, organist, dienstdoende kerkenraadsleden, koster en cameraman maakten er 
het beste van. Ook Irene was erbij. Zij verzorgde vol overgave alle bloemschikkingen.  
Bovenstaande schikking past bij de Witte Donderdag. Alle leerlingen rondom hun Heer.  
 
We gaan op weg naar Pasen.  
We bewandelen samen de weg in de Veertigdagentijd.  
Samen.  
In gedachten ieder meedragend die ons zo lief zijn. 
 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
De coronapandemie is weliswaar nog niet voorbij, 
maar we hopen er steeds beter mee te kunnen 
leven, waardoor ook het kerkelijk leven zonder 
de beperkingen beleefd kan worden, die helaas 
zo nodig waren om onszelf en anderen te  
beschermen. Maar we hebben goede hoop dat de 
activiteiten op het gebied van geloofsverdieping 
en ontmoeting die we in gedachten hebben, ook 
werkelijk kunnen worden georganiseerd zoals we 
ze in gedachten hebben.  
Daarom graag uw aandacht voor het avondgebed 
in de Lukaskerk op 2 maart en de gregoriaanse 
vesper op 9 maart (aanvang 19.30 uur) en de 
Tischrede (tafelrede) met reftermaaltijd op  
10 maart (aanvang 18.00 uur), die beide in de 
Lutherse Kerk worden gehouden.  
 
In pastoraal opzicht kon het gemeenteleven  
gelukkig grotendeels doorgang vinden: pastorale 
bezoeken van de predikanten, vrijwilligers en 
kerkenraadsleden konden doorgaan. Wij zoeken 
uiteraard zelf contact, maar hopen ook dat u het 
ons laat weten als u zelf bezoek wenst of als  
u ons wilt wijzen op een persoon die volgens  
u gebaat zou zijn bij pastoraal contact.  
 
Een grote klap, voor zowel haar familie en  
vrienden als ook voor onze gemeente, is het 
overlijden van Irene van der Kam, op 12 februari. 
Weer iemand die wij moeten missen, terwijl wij 
haar niet missen kunnen. Laten we haar voor 
ogen houden als iemand die ons in alle opzichten 
voorleefde om betrokken en vol liefde te leven. 
 
Ik meld u tot slot dat ik van 25 maart tot en met 
1 april vakantie houd.  
 

Een hartelijke groet, mede namens collega  
ds. Jannet van der Spek, 

ds. Erwin de Fouw 
 
 
 
 
 
In Memoriam  
Op 2 januari overleed Roelina Adriana Johanna 
van der Linden - Nöhr, in de leeftijd van 98 jaar. 
Mevrouw van der Linden was kerkelijk betrokken 
ten tijde van ds. Hoevers en hoorde bij het  
vrijzinnige deel van onze gemeente. Ze zette zich 
onder meer in voor de kinderen via het zoge- 
naamde ‘verteluur’.  

De afscheidsbijeenkomst voorafgaand aan de  
crematie vond plaats op maandag 10 januari, in 
de aula van crematorium Ockenburg. Namens 
haar zoons klonken warme woorden van  
gedachtenis. Uit de Evangelisch-Lutherse  
gemeente was ondergetekende uitgenodigd te 
spreken. Daarbij werd het beroemde lied ‘Een 
vaste burcht’ is onze God aangehaald, het lied 
dat Maarten Luther zelf dichtte (en componeerde) 
op basis van het ‘refrein’ van psalm 46: “De Heer 
van de hemelse machten is met ons, onze burcht 
is de God van Jakob”. Moge de familie dit zo  
ervaren en moge haar nagedachtenis al haar 
dierbaren tot zegen zijn. 

Ds. Erwin de Fouw 
 

 
In memoriam  
Op 12 februari is Irene van der Kam in het  
Hagaziekenhuis overleden aan de gevolgen van 
Covid na twee weken tussen hoop en vrees.  
Ik heb Irene leren kennen op de dag van mijn 
intrede, 29 september 2019. Ze had het liturgisch 
bloemstuk gemaakt, iets met een roos én  
veldbloemen én prikkeldraad, want het was  
vredesweek. Ze kwam me enthousiast uitleg  
geven. Dat tekende haar ten voeten uit.  
Enthousiast, betrokken, creatief en een grote  
gevoeligheid voor bijbel en lied, woord en gebaar, 
het religieuze in de breedste zin van het woord. 
Dat liturgische bloemstuk bedacht ze graag zelf. 
Ze stemde zich helemaal af op de Bijbeltekst of 
een lied en koos dan de vorm. In de tijd van de 
eerste lockdowns toen we soms vier, of een keer 
zelfs acht diensten achter elkaar opnamen, 
maakte zij ook wel eens iets voor vier of acht 
keer. Met telkens een ander accent. Op dezelfde 
manier maakte ze de doopkaarsen. Ze stemde 
zich af op het kind en zijn of haar ouders en als 
ze hen nog niet kende op de naam. 
Irene zong vele jaren met veel vreugde in onze 
cantorij Maarten Luther en in het Haags  
Kleinkoor. Vanaf eind 2013 was ze voorzitter van 
de Diaconie. In die functie onderhield ze ook de 
contacten met de mensen in Kusu Kusu Sereh en 
Papoea-Nieuw-Guinea. We ontvingen van hen 
ontroerende condoleances. 
Afgelopen jaar was voor Irene een zwaar jaar en 
niet alleen door de coronamaatregelen. Op  
19 mei overleed volkomen onverwacht Ineke 
Peerenboom Voller. Ineke en Irene waren elkaars 
bondgenoten in de Diaconie: Irene als voorzitter 
en Ineke als penningmeester. Inekes plotselinge 
overlijden maakte dat er heel veel werk moest 
worden overgenomen en ook heel veel worden 
uitgezocht. In dezelfde week was Irenes partner 
Jan Koudstaal overleden. Toch zette Irene zich 
aan de grote klus van een goede overdracht van 
de Diaconie. Met hulp van Rob Kuijpers, Gerard 
van der Laan, Christiaan Minderhoud en Jolien 
Dekker lukte dat ook. Irene vond een nieuwe 
voorzitter: Nicolette Faber-Wittenberg. En op 14 
december heeft ze in een feestelijke diaconiever-
gadering het stokje overgedragen. Het officiële 
neerleggen van het ambt moest nog gebeuren. 
Het kon niet op 2 januari vanwege de lockdown. 
Wel zong Irene in die digitale viering enthousiast 
mee in het viertal dat die dag de gemeentezang 
voor zijn rekening nam. Zegen ons algoede.  
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DE LUTHER HERAUT voor april  2022  
verschijnt op zaterdag 3 april  2022. Kopijslui-
ting: vrijdag 25 maart 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). 

Irene raakte betrokken bij de Lutherse Gemeente 
Den Haag toen haar man Daan Burghoorn koster 
werd en zij samen de kosterswoning betrokken. 
Irene ging door met haar eigen werk als  
fysiotherapeut, maar in de kerkenraad was nog 
altijd duidelijk te merken dat Irene het kosters-
werk van binnenuit kende. 
Irene is drie keer weduwe geworden en moest 
ook meemaken dat haar dochter haar man  
verloor. Ook loopt iemand die zoveel kan en  
zoveel ziet geregeld tegen haar grenzen aan, of 
gaat er overheen. Steeds opnieuw wist zij het  
vertrouwen in het leven te hervinden. Overgave 
was voor haar een belangrijk woord en ‘Wat de 
toekomst brengen moge’ haar lijflied. 
 
Op 19 februari namen we afscheid van Irene, in 
een afscheidsbijeenkomst in de Lutherse Kerk 
waar haar geliefden spraken en de twee koren 
zongen onder leiding van Monique Schendelaar 
en Hans Jansen.  
Wat gaan we haar missen. Haar inzet, haar  
aandacht, haar vertrouwen. Wie ze was. 
Onze gedachten en gebeden zijn bij Agaath, Anne 
en Alex, hun partners en kinderen en allen die 
Irene zullen missen. 

Ds. Jannet van der Spek 

Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de januarivergadering stemt de kerkenraad in 
met de voordracht van Leonie Crom-Wagenaar 
als Ouderling. Via de kerkmail is deze voordracht 
aan u voorgelegd. Tegen de voordracht van  
Leonie zijn geen tegenkandidaten gesteld of  
bezwaren ingebracht. Leonie is hiermee verkozen 
als kerkenraadslid. Elders in deze Luther Heraut 
stelt Leonie zich nog aan u voor. 
We bereiden de gemeentevergadering van  
23 januari voor. Het verslag vindt u elders in  
deze Luther Heraut. 
In de januari- en februari vergaderingen is  
uitgebreid aandacht voor gemeenteleden die onze 
aandacht nodig hebben. We spraken over de 
communicatie vanuit de overheid en de landelijke 
kerk over de coronaontwikkelingen en wat dat 
betekent voor onze gemeente. Via de kerkmail 
wordt u steeds geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken. 
We staan stil bij het overlijden van Irene van der 
Kam op 12 februari en zijn in gedachten en  
gebeden bij haar, haar familie en iedereen die 
haar lief was.  
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn 
tot en met juni alleen via whatsapp, telefoon of 
mail. Een agendacommissie, bestaande uit  
voorzitter en scriba, bereidt tevoren de kerken-
raadsvergadering voor. In de kerkenraadsverga-
dering van juli evalueren we dit traject. 
De kerkenradendag is verzet naar 9 april.  
Namens onze gemeente gaan Mascha de Haan, 
Erwin de Fouw, Jolly Valstar, Helena Axler en 
Leonie Crom hier naar toe. 
Tegen de voordracht van Hans Koopman te  
benoemen tot kerkrentmeester met als bijzonde-
re opdracht zijn rol voor de ledenadministratie en 
als coördinator gegevensbeheer, en als adviseur 
het College van Kerkrentmeesters zijn geen  
bezwaren ingebracht. Hans is hiermee verkozen 
als kerkrentmeester. 
Op 20 maart nemen we afscheid van  
Diny Groeneveld als Ouderling en Hans Koopman 
als Ouderling-Kerkrentmeester. In deze dienst 
wordt Nicolette Faber-Wittenberg bevestigd als 
Diaken en Leonie Crom als Ouderling. 

Loes Klijn, secretaris 

De bloemenpracht bij en aan de kist van  

Irene is neergelegd bij het graf van  

Daan Burghoorn in Delfgauw. 
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Verslag van de (digitale)  
gemeentevergadering van 23 januari 2022 
Mascha de Haan opent als voorzitter van de  
kerkenraad de gemeentevergadering met het  
uitspreken van de tekst van een aantal verzen 
van lied 528: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’. 
 
Er zijn vier agendapunten: 
1. Terugkoppeling traject ds. Hanneke Allewijn 
2. Toekomst Luthers Nederland 
3. Samenwerkingsovereenkomst met de  

Protestantse Gemeente Den Haag (PGG) 
4. Rondvraag 
 
Terugkoppeling traject ds. Hanneke Allewijn 
In de gemeentevergadering van 20 juni 2021 
hebben we met elkaar gesproken over het  
vertrek van ds. Hanneke Allewijn uit onze  
gemeente. We rondden de vergadering destijds 
af door toe te zeggen dat de kerkenraad met een 
externe gespreksleider het traject met  
ds. Hanneke Allewijn zou evalueren en dat de 
kerkenraad op zoek ging naar vervanging. 
Het traject is tijdens de gemeentevergadering 
mondeling teruggekoppeld en de deelnemers aan 
de vergadering gaven aan dat de kerkenraad de 
signalen vanuit de gemeente serieus heeft  
opgepakt en de te leren lessen ter harte heeft 
genomen als basis om verder te gaan. 
 
Toekomst Luthers Nederland 
De lutherse synode spoort ons aan om ‘voor de 
wind te zeilen’; duurzaam het lutherse in Neder-
land te behouden. Op 5 februari gaat de lutherse 
Synode in gesprek met de kerkenraden over hun 
visie op de toekomst. Een delegatie vanuit onze 
kerkenraad gaat naar die vergadering toe en  
nemen graag uw input mee.  
Het geschetste beeld van de synode is best  
heftig. De Synodale Commissie denkt zelfs, dat 
wanneer er niets verandert, er al over tien jaar 
nog maar enkele lutherse gemeenten in  
Nederland te vinden zijn. En de kerkorde met alle 
hulpmaatregelen en constructies, is onvoldoende 
om hiermee zinvol en duurzaam om te gaan. Er is 
nu lef nodig. Welke mogelijkheden zien wij voor 
onze eigen gemeente voor de langere termijn? 
Hoe ziet u de toekomst van onze gemeente? 
Samenvatting reacties: goed om te werken naar 
een landelijke structuur (organisatorisch/
financieel). Geeft gemeenten ruimte om kerk te 
zijn. Belangrijk is wel om eerst de manier van de 
lutherse geloofsbeleving vorm te geven en de  
lutherse identiteit binnen de PKN meer uit te  
dragen. De structuur is ondersteunend aan het 
gedachtegoed: eerst bekijken wat nodig is en dan 
pas invullen.   
 
Samenwerkingsovereenkomst Protestantse 
Gemeente Den Haag (PGG) 
Jannet van der Spek, Loes Klijn en Mascha de 
Haan hebben een gesprek gehad met een delega-
tie van de Algemene Kerkenraad van de PGG, te 
weten David Renkema, Nico Tetteroo en Shari 
van den Hout. De PGG en de lutherse gemeente 
willen de samenwerking voorzetten, en beide 
partijen hebben geen behoefte aan ingrijpende 
veranderingen in de tekst. Wel het verzoek van 
onze Kerkrentmeesters overgebracht om het  
verplichte jaarlijks overleg met die van de  

Kerkrentmeesters van de PGG anders te formule-
ren. Onze intentie is om bij bovenwijkse  
projecten samen te werken, beleid en financiële 
informatie te delen en deel te nemen aan de  
vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. 
Beide partijen komen overeen de nieuwe samen-
werkingsoverkomst in te laten gaan op 1 januari 
2022. 
Samenvatting reacties: goed om samenwerking 
voort te zetten. In de tekst van de vorige samen-
werkingsovereenkomst is het financiële overleg 
bewust opgenomen. Aandachtspunt: de lutherse 
gemeente is niet gefedereerd aan de PGG. 
 
Rondvraag 
Geen inhoudelijke vragen. Complimenten aan 
Mascha voor het leiden van deze vergadering. 
 
Mascha sluit de vergadering en bedankt een ieder 
voor zijn/haar bijdrage en spreekt de wens uit, 
dat een volgende gemeentevergadering weer live 
in de kerkzaal gehouden kan worden. 
 
Na de vergadering:  
de Synodale Commissie heeft de kerkenradendag 
uitgesteld naar 9 april; vanwege de coronamaat-
regelen niet mogelijk om deelnemers in kleine 
groepjes te veel te laten verplaatsen. 
 
 
Uit de Diaconie 
Met verbijstering hebben wij kennis  
genomen van het overlijden van Irene 
van der Kam, voormalig voorzitter van de  
Diaconie. Vol bewondering voor de fantastische 
overdracht die zij schreef voor het college,  
concluderen wij nu dat het veel meer is geweest: 
‘zij heeft haar werk afgemaakt’. Geheel zoals zij 
was, tot in de puntjes verzorgd. Op de dag dat zij 
in coma werd gebracht, mailde zij nog naar de 
Diaconie over berichten die zij had ontvangen. 
Het bleef stil toen wij te horen kregen dat zij 
overleden is. Wij wisten niet te reageren op dit 
verlies. Dit prachtige mens, wij zullen haar heel 
erg missen. 
 
Vanuit de Diaconie is gelukkig meer te melden. 
Op 10 februari was er weer een schoenenbeurs 
voor daklozen en andere mensen aan de rand 
van de samenleving. Ongeveer 80 mensen  
bezochten de beurs en veel blije gezichten zagen 
we bij de uitgang. Geweldig !  
We maken ons nu op voor de paastijd. U kunt 
dan meedoen met kaarten te sturen naar  
Gedetineerden, maar daarover meer in de  
volgen Luther Heraut. Gezegende passietijd. 

Gerard van der Laan 
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Van de ouderlingen 
Wat is het fijn om weer samen op zondag de 
dienst te kunnen vieren. Een plek van vreugde, 
troost en loutering. Samen vieren heeft zoveel 
betekenissen. Samen kerk zijn heeft zoveel  
betekenissen. 
Er gebeurt veel in twee maanden. We hebben 
plots afscheid moeten nemen van een dierbaar 
gemeentelid, wat zullen we haar missen. Met dat 
verdriet moeten we ook weer doorgaan. Zo is het 
college van ouderlingen versterkt met een nieuw 
lid, Leonie Crom, en hopen we binnenkort haar 
bevestiging en die van Nicolette te kunnen  
vieren. Met de versoepelingen komt ook weer de 
mogelijkheid om elkaar buiten de dienst meer te 
ontmoeten. Zelf woon ik nu twee jaar in  
Den Haag, maar ik heb het gevoel dat ik velen 
van u nog beter zou willen leren kennen.  
Gelukkig kunnen we nu weer koffiedrinken na de 
dienst en zijn er doordeweeks weer activiteiten 
gepland. Genoeg mogelijkheden! Het gewone  
leven lijkt dan ook weer aan te vangen, we gaan 
en willen weer voor uit. Al blijft het soms wat on-
wennig en spannend om met elkaar in een  
grotere groep in de kerk te zijn. Iedereen ervaart 
dit ook anders. We zullen telkens een weg hierin 
moeten vinden, met aandacht voor elkaar. Het 
moet voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk 
zijn om naar de kerk te kunnen gaan. 
Voor nu wens ik ons vele ontmoetingen toe. We 
zullen vanuit de ouderlingen daar op verschillen-
de manieren ruimte voor proberen te bieden. En 
we hopen u daar te kunnen zien of anders  
natuurlijk nog online. Tot snel in ieder geval! 

Mirthe Mulders 
 
 
Even voorstellen Leonie Crom-Wagenaar 
Als nieuwkomer in de Haagse lutherse gemeen-
schap en aankomend lid van de kerkenraad wil ik 
mij graag aan u voorstellen.  
Vanwege mijn werk zijn mijn man Peter en ik in 
het najaar 2021 vanuit Leeuwarden naar  
Den Haag verhuisd. In Friesland was ik 14 jaar 
voorzitter van de kerkenraad, en jaren geleden 
heb ik ook in de synode en synodale commissie 
gezeten. Momenteel maak ik deel uit van de  
redactie van elkkwartaal. 
Ik werk als bestuurder bij een scholengemeen-
schap voor basis- en voortgezet onderwijs in 
Zoetermeer en mijn echtgenoot is emeritus  
predikant, die regelmatig preekt in diverse  
gemeenten. We hebben volwassen (stief-)
kinderen en verheugen ons op de komst van een 
(tweede) kleinkind. 
Ik hoop vanuit mijn mogelijkheden een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan de lutherse  
gemeente Den Haag en zie uit naar een verdere 
kennismaking! Vriendelijke groet, 
 Leonie Crom-Wagenaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Valstar-
Vos, Ewald Grund 
Diaconie: Gerard van der Laan, Nicolette Faber-
Wittenberg 
 
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 
Vakantie van 25 maart tot en met 1 april 
 
Organist en cantor 
Sander van den Houten, organist: 06-25333652, 
sandervdhouten@hotmail.com 
Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:  
06-40306231, myschendelaar@tele2.nl  
 
Swaenesteyn en Swaenehove 
Saffier, de organisatie welke de verzorgings- 
huizen van voormalige lutherse signatuur  
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde 
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat 
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830).  
In WoonZorgPark Swaenesteyn  
(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag,  
070-4487000) is Hassan Bakir als geestelijk  
verzorger werkzaam. 
 
Seniorenbijeenkomst 
Els Pellen, tel. 079-3423963 en  
Joke Momberg, tel. 06-22750242  
 
Stichting Cultuur en Muziek in de  
Lutherse Kerk  
scmlk070@gmail.com 
 
Orgelcommissie 
Contactpersoon: Nico van Stokrom 
 
Kerkkoor Maarten Luther 
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com  
Elke dinsdagavond van 20.00–21.30 uur. 
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Stichting Wees– en Oudeliedenhuis 
Frank Everaarts, tel. 070-3250220 
 
Jour der Senioren 
Els Gaemers, tel. 070-3200972 
 
Werkgroep publiciteit 
Coördinator: Mascha de Haan 
(lutherheraut@gmail.com),  
webbeheerder: Anders van der Meij 
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima 
 
Coördinatie auto– en taxivervoer 
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de 
zondagse eredienst kunt komen, neem dan  
contact op met Henk Baaima (tel. 070-3636610) 
voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijk-
heid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen  
betaling uwerzijds van de kosten van het  
openbaar vervoer. Schroom niet om hiervan  
gebruik te maken. 
 
Diaconale hulp 
Algemene informatie via college van diakenen. 
 
Rekeningnummers  

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage  
NL57RABO0373720823 

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

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage  
NL91INGB0000037958 

 Orgelfonds ELG ’s-Gravenhage  
NL29INGB0000614866 

 Evangelisch-Lutherse Jeugdraad  
NL35RABO0373720831 

 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage  
NL17INGB0000124553  

 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther  
NL70INGB0001917129  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse 
Kerk  
NL73INGB0006817612 

 

 
Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten 
Opbrengsten van de collecten van 20 december 
2021tot en met 20 februari 2022 met de  
volgende collectedoelen:  
 Contant  pin/internet totaal 
Orgelfonds -- € 85,00 € 85,00 
Aandachtscentrum -- € 135,00 € 135,00 
Micro Hydro Project -- € 125,00 € 125,00 
Straatpastoraat € 101,60 € 221,00 € 322,60 
WereldOuders  
Kinderwerk in Mexico € 240,00 € 135,00 € 375,50 
Wereld Lepradag € 65,20 € 157,00 € 222,20 
Kusu Kusu Sereh € 107,50 € 251,00 € 358,50 
Voedselbank € 92,35 € 210,00 € 302,35 

 
Inmiddels kunnen we de diensten weer in de kerk 
vieren, maar u kunt ook nog steeds uw bijdrage 
aan de betreffende doelen of algemeen  
overmaken. Na 20 december werd voor collecten 
algemeen € 765,00 overgemaakt, dit bedrag is 
verdeeld over de collectedoelen van januari/

februari. Voor de collecte Kerk in Actie: kinderen 
in de knel kwam er nog € 800,00 binnen. Het 
bloemenfonds (Chrysanten) mag zich verheugen 
in een bedrag van € 75,00. Voor de Kinderkerk 
werd € 80,00 gedoneerd en ook aan de Kerstcol-
lecte van de Diaconie werd nog gedacht en werd 
€ 225,00 overgemaakt. Voor kerk en onderhoud 
gebouwen is in genoemde periode € 489,70  
ontvangen. 
 
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 ver-
melding van het doel of gemiste collecten.  

 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Collecten Diaconie 
 
6 maart 2022 - KIA-40Dagentijd- zending 
Zending - Rwanda - Gij gaf mij te eten  
De Veertigdagentijd is bij uitstek een periode om 
samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in 
de wereld en in actie te komen voor mensen die 
een steuntje in de rug nodig hebben.  
In de veertigdagentijd komen de zeven werken 
van barmhartigheid aan bod. Rwandese diacones-
sen werken aan gezond eten. Zij trainen elk jaar 
150 boeren en boerinnen op hun demonstratie-
boerderij 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. 
 
13 maart 2022 – Prelude 
Deze stichting zet zich in om kinderen en jonge-
ren in het Midden-Oosten, voornamelijk in  
Palestina en Israël, samen te brengen door  
middel van creatieve activiteiten zoals spel,  
muziek, theater, kunst, sport en dans. Zij stellen 
zich tot doel om hoop, positief denken, communi-
catie, discussie, interactie, samenwerking en  
sociale ontwikkeling te bevorderen. Dit voor en 
ten behoeve van mensen wonend in, afkomstig 
uit, of emotioneel verbonden aan Palestina en/of 
Israël. Zij richten zich met name op kinderen en 
tieners, maar sluiten ouderen niet uit. 
 
20 maart 2022 – Straatkrant 
De Straatkrant werd in 1996 opgericht om  
dak- en thuislozen uit Den Haag en omgeving de 
kans te geven om op een eerlijke manier een  
boterham te verdienen. De krant verschijnt 17 
keer per jaar en staat vol nieuws en achtergron-
den van de straat. De krant heeft een oplage van 
6.000 exemplaren. Inmiddels is de Straatkrant 
(Straatnieuws) gericht op zowel Rotterdam als 
Den Haag en biedt het tientallen verkopers een 
bescheiden inkomen en een zinvolle dagbeste-
ding. In Den Haag wordt de distributie verzorgd 
door de Kessler Stichting en het Leger des Heils. 
Bij deze distributiepunten kopen dak- en thuislo-
zen de krant in en vervolgens verkopen ze hem 
op straat. Het verschil is hun verdienste. De 
meeste standplaatsen zijn bij supermarkten en in 
winkelstraten. 
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27 maart - KIA – Kliederkerk 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekke-
lijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd 
is van kerk en geloof. In de kliederkerk ontstaan 
spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen 
van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerk-
ganger ontdekken samen de betekenis van  
Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) 
in aanraking met de kerk en het geloof. De  
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als  
vindplaats van geloof, hoop en liefde. De lutherse 
gemeente organiseert samen met de Lukaskerk 
een Kliederkerk op deze 27e maart. 
 
3 april 2022 - Lutherse Wereld Federatie 
De Lutherse Wereld Federatie (LWF) is een  
wereldwijde gemeenschap van nationale en  
regionale lutherse kerkgenootschappen die zich in 
meer of mindere mate identificeren met de  
theologie van Maarten Luther. De federatie werd 
in 1947 opgericht in Zweden, met het doel om de 
activiteiten van de vele verschillende lutherse 
kerken te coördineren. De LWF heeft op dit  
moment 145 kerkelijke organen in 89 landen die 
meer dan 74 miljoen Lutheranen vertegenwoordi-
gen. De LWF vertegenwoordigt haar lidkerken op 
gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals 
oecumenische en interreligieuze relaties,  
theologie, humanitaire hulp, mensenrechten, 
communicatie en de verschillende aspecten van 
missie- en ontwikkelingswerk. 
 
 
80 jaar Cantorij Maarten Luther 
Dan is het jaar 2021 alweer voorbij waarin de 
cantorij zou vieren dat zij 80 jaar geleden werd 
opgericht. We hebben vóór die tijd af en toe  
zitten denken hoe we dit zouden kunnen  
vormgeven, maar doordat de corona wederom 
centraal stond, is dit totaal naar de achtergrond 
verdwenen. Het eerste halfjaar van 2021 stond 
alles nog stil: we hielden verkorte diensten met 
over het algemeen vier (gemeente-)zangers en 
op de hoogtijdagen werd door een kwartet uit de 
cantorij gezongen.  
 
 

Het was heerlijk dat we met de intrede van Erwin 
in september weer met de gehele cantorij konden 
zingen. Ook op 31 oktober (Hervormingsdag) en 
21 november (Eeuwigheidszondag) hebben we 
onze medewerking kunnen verlenen. Weliswaar 
moesten we de repetities aanpassen qua tijd 
(niet de volle lengte aan repetitie) en op  
1,5 meter van elkaar zingen, maar gelukkig 
mochten we weer. Wat was het fijn om met  
elkaar een koor te vormen, te repeteren en  
samen de diensten voor te bereiden. 
Tot die dag van 18 december wederom alles op 
slot ging. Gelukkig hebben we op Kerstmorgen 
met een kwartet gezongen om de feestvreugde 
toch nog enigszins te verhogen in een lege,  
koude maar wel mooi versierde kerk. Zo was het 
jaar ten einde en is ons jubileum stilletjes  
voorbijgegaan… 
 
Sinds een paar weken mogen we gelukkig weer 
repeteren. Op 25 januari zijn we gestart met  
onze repetities en we hopen dat het allemaal 
door mag blijven gaan. Maar je merkt dat er veel 
afmeldingen zijn vanwege Covid of mensen die 
het vanwege gezondheidsproblemen toch (nog) 
niet aandurven. We zijn momenteel het Stabat 
Mater van Rheinberger aan het oefenen waar we 
twee jaar geleden ook al mee begonnen waren. 
We hopen dat we dit op Goede Vrijdag kunnen 
laten horen.  
 
Ook op Paasmorgen zullen we onze medewerking 
verlenen waar we onder andere het feestelijke 
‘Erstanden ist der heilig Christ’ van Buxtehude 
zullen zingen. Want een feestje mag het best 
worden omdat we eindelijk met elkaar een hoog-
tijdag mogen vieren. Met in ons achterhoofd de 
herinnering van het 80-jarig bestaan van de can-
torij en ook dat het precies op díe dag tien jaar 
geleden is dat ik officieel als cantor in de Luther-
se kerk van Den Haag begonnen ben. Zo zullen 
we met elkaar de lofzang gaande houden! Ik 
hoop van harte dat ik dit nog lang mag blijven 
doen! 

Monique Schendelaar 

De cantorij tijdens Hervormingsdag 2021, foto: Myrthe de Haan 
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Een nieuwe kanselbijbel 
Op 13 oktober 2021 verscheen een herziene  
versie van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. 
Alle kerkelijke gemeentes konden een exemplaar 
gratis aanvragen. De Lukaskerk schonk dat 
exemplaar aan mij, waarvoor dank! En toen 
dacht ik, dat geeft toch wel een verplichting om 
er iets over te schrijven. En verder mag iedereen 
hem natuurlijk van me lenen! De Lukaskerk en 
de lutherse gemeente besloten om de NBV 21 
aan te schaffen als kanselbijbel.  
 
Je hoort geregeld zeggen dat de bijbel steeds 
verandert. Dat is natuurlijk niet zo. Er verschij-
nen nog steeds nieuwe wetenschappelijk  
verantwoorde versies van de grondtekst, maar 
dat gaat echt om details. Wel verschijnen er 
steeds nieuwe vertalingen, omdat onze taal nu 
eenmaal steeds verandert en er soms ook nieuwe 
historische of taalkundige inzichten zijn. Sinds de 
reformatie werd het heel belangrijk gevonden dat 
iedereen de bijbel kon lezen en begrijpen en dus 
moest er vertaald worden in de volkstaal van dat 
moment. Eeuwenlang was de bijbel een van de 
weinige boeken die door een groot deel van het 
volk gehoord en gelezen werd en zo kregen die 
vertalingen ook weer grote invloed op de taalont-
wikkeling. Je kunt dat wel typisch Protestants 
noemen. In de Islam wordt het bijvoorbeeld  
belangrijk gevonden dat elk kind minstens een 
zin en liefst meer in de grondtaal (Arabisch) van 
de Koran uit zijn hoofd leert. En Herman Finkers 
sprak de onvergetelijke woorden: “de Protestan-
ten hebben de bijbel gelezen en katholieken  
hebben de bijbel begrepen.”  
 
Vertalen is altijd ingewikkeld. Met name het  
Hebreeuws is een heel andere taal dan het  
Nederlands. Dat betekent dat vertalen altijd een 
compromis zoekt tussen het eigene van de  
brontaal en de goede leesbaarheid van de  
doeltaal. De Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004 
koos in dit dilemma, denk ik, iets meer voor een 
goed leesbare doeltaal. Een groot aantal Neder-
landse en Vlaamse schrijvers heeft eraan meege-
werkt. De tot dan toe in de protestantse kerken 
gangbare vertaling van 1951 was steeds  
ouderwetser gaan klinken. De Naardense Bijbel-
vertaling (2004) en de Herziene Statenvertaling 
(1637/2010) staan iets dichter bij het  
Hebreeuws, Grieks en Aramees van de grond-
tekst.  
 

 
Binnen de bijbel zelf kan een woord al van bete-
kenis verschuiven. De oudste fragmenten van de 
bijbel zijn vele eeuwen ouder dan de nieuwere. In 
de zestiende eeuw werd in Nederland veel bier 
gedronken omdat er nog geen schoon leidingwa-
ter was. Vermoedelijk had dat een alcoholpercen-
tage van twee procent. In de jaren negentig van 
de vorige eeuw was speciaal bier echt nog iets uit 
België, nu kun je het overal krijgen. Kortom het 
ene biertje is het andere niet. In de NBV 21 duikt 
ineens het woord bier op, waar vroeger 'sterke' of 
'andere' drank stond. Welke drank er nu precies 
mee bedoeld werd, weten we nog steeds niet  
natuurlijk. En vrijwel altijd staat het in een  
context van je ervan onthouden, dus je zou  
zeggen, dat doet er ook niet toe. Het heeft in  
ieder geval niet zo'n theologisch betekenis als het 
woord wijn. 
 
Doet een vertaling er toe hoe je de bijbel leest en 
hoe je gelooft? Daar valt over te twisten en dat 
gebeurt ook. De belangrijkste vertaling blijft  
natuurlijk wat we er zelf mee doen in ons alle-
daagse leven. Denken, doen, voelen, hopen, ver-
langen.  
 
De NBV 21 is niet echt een nieuwe vertaling, 
maar wel een zeer serieuze herziening van die 
van 2004. Tien mensen hebben er jarenlang aan 
gewerkt en daarbij zijn de reacties van lezers 
heel serieus genomen. Wat is er nu veranderd?  
 
Van de grootste verandering zullen jullie als de 
bijbel wordt voorgelezen niets horen. Dat gaat 
om de zogeheten eerbiedskapitaal. Dat is het  
gebruik om de voornaamwoorden waar God en 
Jezus mee worden aangeduid met een hoofdletter 
te schrijven. ‘De leerlingen geloofden in 
Hem' (Joh 2:11). 'In het uur van mijn gena-
de geef Ik je antwoord' (Jes. 49:8). In 2004 
dacht men dat die hoofdletter ouderwets zou 
worden en dat werd hij juist niet volgens het 
NBG. Overigens bestaat die eerbiedskapitaal niet 
in het Hebreeuws en Grieks. Verder is bijvoor-
beeld een woord als huidvraat (voorheen 
'melaats') veranderd in huidziekte. De aambeien 
uit 1 Samuel 5 zijn weer gezwellen geworden. De 
voederbak uit Lucas 2 is gebleven en niet terug-
gegaan naar het dierbare, maar buiten Bijbelse 
context onbegrijpelijke kribbe.  
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In een vertaling zie je maatschappelijke opvattin-
gen en veranderingen daarin terug. In het boek 
Ruth worden Ruth en Boaz omschreven met het 
zelfde Hebreeuwse woord, wat zoiets betekent als 
dapper, sterk. In de vertaling van '51 werd dat 
bij 'Boaz' vertaald met 'vermogend' en bij Ruth 
met 'deugdzaam'. In de vertaling van 2004 werd 
dat bij Boaz 'belangrijk' en bij Ruth 'bijzonder'. In 
de vertaling van 2021 heten ze beiden moedig, 
waardoor ook meer tot zijn recht komt dat deze 
beide zo verschillende mensen, een rijke Joodse 
boer en een arme Moabitische weduwe uit het 
zelfde hout gesneden zijn. Zo werd een zin uit 
het Hooglied waarin een vrouw over zichzelf zegt: 
Donker ben ik, en mooi, in 1951 nog vertaald 
met: Donker van huid ben ik, doch bekoorlijk. 
Het Hebreeuwse woordje -eigenlijk is het maar 
een letter - dat daar staat kan beide betekenen, 
maar die vertaling uit 51 (en daarvoor!) bezorgt 
ons nu buikpijn en was in 2004 al rechtgezet. 
In de Bergrede (Mat. 6:1-4) spreekt Jezus over 
het geven van wat lang aalmoezen waren. In het 
Grieks staat er een woord dat verwant is aan  
medelijden hebben. Aalmoezen hebben een 
slechte naam gekregen en zijn ook ouderwets. In 
de NBV 21 wordt het gift uit barmhartigheid. In 
de Herziene Statenvertaling is het liefdegave, wat 
ik ook wel passend vind. 
Soms speelt misschien ook wel een ander gods-
beeld mee in de vertaling. Job zegt in de NBV 21 
aan het eind van het boek: Ik héb U horen  
spreken, en nu heb ik gezien wie U bent. Daarom 
zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn 
kommervol bestaan.’ In alle voorafgaande  
vertalingen boog Job op deze plek (Job 42:6) het 
hoofd voor de Eeuwige. Het Hebreeuws is hier 
heel ingewikkeld, maar deze vertaling kan wel. 
De vorige ook. 
Ik schrijf hier Eeuwige. Maar waar in het  
Hebreeuws de naam van God wordt geschreven, 
JHWH, de naam die niet wordt uitgesproken, ver-
taalt het NBV met de HEER. Het mooie daaraan is 
dat het ook vier letters zijn. Het jammere is dat 
het anders dan JHWH een mannelijk woord is. 
Als je nog geen bijbel in huis hebt of alleen de 
NBG 51 dan is dit een prachtige uitgave. Al blijft 
het een boek om vooral samen open te doen. 
Waarschijnlijk biedt Petra Hamerslag namens 
boekhandel Ichthus na de Luluviering op  
27 maart in de Lutherse Kerk deze uitgave (en 
andere!) met korting te koop aan. 

Ds. Jannet van der Spek 

Door de week heen 
 
Vesper op de woensdagavond 
Op woensdagavond 9 maart vieren we in de  
Lutherse Kerk een vesper in het teken van de 
Veertigdagentijd. De Haagse Schola Cantorum 
Gregoriana onder leiding van de lutherse  
kerkmusicus Hans Jansen verleent medewerking 
aan dit avondgebed. Chris de Graaf bespeelt het 
orgel en ds. Erwin de Fouw is voorganger. De 
vesper begint om 19.30 uur.  
We zullen samen bidden, zingen en luisteren naar 
gregoriaanse gezangen en orgelmuziek. We  
hopen een evenwichtige vesper te hebben  
samengesteld, die ons kan inspireren in de  
Veertigdagentijd. We ontmoeten u graag! 

Hans Jansen en ds. Erwin de Fouw 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seniorenkring in maart en  
vooruitblik Paasviering 
Fijn dat we inmiddels weer bij elkaar komen met 
de dinsdagmiddagkring. 
Er staan in maart drie kringmiddagen gepland, 
namelijk op dinsdag 1, 15 en 29 maart 2022. 
Om 13.30 uur is er koffie en thee en staan de  
spelletjes klaar op diverse tafels. Omdat de  
kerkzaal moeilijk te verwarmen is, hebben we 
besloten om als er maximaal 12 personen aanwe-
zig zijn de bijeenkomsten in de gemeentezaal te 
houden. Bij meer dan 12 personen gaan we  
kamer 1½ er ook bij gebruiken. We splitsen ons 
dan in twee groepjes. Weliswaar iets minder  
gezellig, maar wel warm en zo veilig mogelijk. 
Op dinsdag 12 april hopen wij onze jaarlijkse 
paasviering te kunnen houden. Deze houden we 
in de kerkzaal. 
In de ochtend is ds. Erwin de Fouw onze  
voorganger. Roelfien Folkersma begeleidt ons op 
het orgel en/of op de piano. We lunchen samen 
en na de lunch is er nog een middagprogramma. 
Meer hierover leest u in de volgende Luther  
Heraut. 
Om het zo veilig mogelijk te houden, is er een 
maximum van 30 personen. Dat zijn alle deelne-
mers van de seniorenkring en nog enkele perso-
nen extra. 
Komt u niet naar de spelletjesmiddagen van de 
seniorenkring, maar wilt u wel graag de Paasvie-
ring bijwonen, neemt u dan voor 31 maart con-
tact op met:  

 Jowien de Klerk: 070 3559858  
 jo.klerk@planet.nl  
of met: 

 Joke Momberg: 06-22750242 /  
 fredenjokemomberg@hetnet.nl 
Indien u moeite heeft om zelfstandig naar het 
kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer  
voor u regelen. 
 

Met hartelijke groeten,  
namens alle vrijwilligers, 

Els Pellen 
 

mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
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Tischrede 10 maart 2022 
De zwaan en haar vleugels,  
stadsdominee Diederik van Loo 
 
De kleine lutherse gemeente Amersfoort is als  
'de Amersfoortse Zwaan' een pioniersplek  
geworden binnen de Protestantse Gemeente 
Amersfoort, een vooruitgeschoven post midden in 
de stad en thuisbasis van de stadsdominee.  
Hoe verhoudt 'het lutherse' zich met vernieu-
wing? Diederiek van Loo vertelt over het veran-
deringsproces in Amersfoort en over hoe belang-
rijk het is dat een kerkgemeente zowel wortels 
als vleugels heeft. En over het voorrecht om 
Maarten Luther als 'voorvader' te hebben als de 
tijd en het geloof je vraagt om de bakens te ver-
zetten. Wat kunnen wij in Den Haag van Luther 
en Amersfoort leren? 
 
Aanvang 18.00 uur. Zaal open 17.45 uur.  
Vrijwillige bijdrage.  
Opgeven bij ds. Jannet van der Spek, 
jmtvdspek@hetnet.nl 
 
Wie alvast een kijkje wil nemen: 
www.amersfoortsezwaan.nl  
www.stadsdominee.nl 
 
 
 
 
 
Mystieke teksten lezen:  
Mijn donkere afgrond - Christian Wiman 
 
Mijn God mijn heldere afgrond 
niet alle verlangen verdwijnt in uw zwarte gat 
weer nader ik van alles wat ik weet de rand 
niets kan ik geloven en toch geloof ik dat. 
 
Dichter Christian Wiman (1966) groeide op in een 
Amerikaans baptistengezin. Hij nam afscheid van 
het geloof, maar een nieuwe liefde zorgt voor een 
ommekeer. Hij begint een zoektocht naar God, 
die intenser wordt als blijkt dat hij op zijn 39e  
getroffen wordt door een zeldzame vorm van 
beenmergkanker. Zijn boek ‘Mijn heldere af-
grond, overpeinzingen van een moderne gelovi-
ge’ is beeldschoon vertaald in het Nederlands 
door Willem Jan Otten. Hij beschrijft de onge-
makkelijke waarheid van zijn ervaringen van lief-
de, van God, pijn, ziekte en verlatenheid, eeu-
wigheid en tijdelijkheid. Deze ervaringen durft hij 
religieus te duiden. Teksten om lang op te kau-
wen en steeds weer wat nieuws in te ontdekken. 
In de veertigdagentijd lezen we op twee avonden 
fragmenten uit zijn boek. We staan erbij stil en 
gaan erover in gesprek. 
 
Data: donderdag 17 en 31 maart (19.30 uur) 
Plaats: Lutherse Kerk 
Informatie en opgave voor 15 maart bij:  
Ds. Jannet van der Spek, jmtvdspek@hetnet.nl 
 
Christian Wiman, Mijn heldere afgrond, overpein-
zingen van een moderne gelovige, vertaling van 
My bright Abyss 2013, door Willem Jan Otten, 
Brandaan 2016, €14,99. Voor wie het boek niet 
heeft zijn kopieën aanwezig. 
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Verwonderwandeling voorjaar 
Op zondag 20 maart lopen we gezamenlijk de 
verwonderwandeling. Dit keer op landgoed  
Ockenburgh, waar we reeds om half acht in de 
ochtend zullen verzamelen. Tijdens deze wande-
ling zullen we stil staan bij het thema ‘aarden in 
het geloof’. De precieze ontmoetingsplek vermel-
den we in de mail (Teken van leven). Voor meer 
informatie, of als u zich alvast wilt aanmelden, 
kunt u een mailtje sturen naar: 
mirthemulders@gmail.com  
Hopelijk tot dan!  

 
 
 

Citykwartier  
Elke dinsdag gaat om 17.00 uur de deur open en 
is er de gelegenheid om een kaarsje aan te  
steken, om elkaar bij een kop koffie of thee te 
ontmoeten. Om 17.30 uur begint het avondge-
bed. Met een lied en een Bijbeltekst en stilte. 
Rond 17.50 uur gaat ieder weer zijn eigen weg. 
Informatie bij ds. Jannet vd Spek, 
jmtvdspek@hetnet.nl. 
 
 
Lucht je hart in de Lutherse Kerk 
Iedere week op maandag van 17.00-18.00 uur 
vindt het biechtspreekuur plaats. Een plek om je 
hart te luchten. Een plek om te delen wat je 
dwars zit en waar je toch niet voor naar een  
psycholoog wilt. Een plek om los te laten en  
opnieuw te beginnen. Het is een misverstand dat 
de reformatie de biecht heeft afgeschaft.  
De 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 8.  
 
 
 
 
 
Daar komt hij weer: de Bazaar! 
Zeker, het heeft twee jaar moeten duren, maar 
nu verwachten we toch echt, dat we onze  
Bazaar weer kunnen gaan plannen. Gewoon, op 
de derde zaterdag in september, dit jaar dus op 
zaterdag 17 september.   
De Bazaar is een van de leukste evenementen die 
wij als gemeente gezamenlijk uitvoeren en  
resulteert altijd in een mooi bedrag, waar we de 
kerk weer mee steunen. De oproepen om mee te 
helpen volgen in de komende maanden, nu  
vooral aandacht om bij de komende opruimwoede 
alle geschikte spullen te verzamelen en op  
termijn naar de kerk te brengen.  
 

 
 

In de stad en verder… 
 
Zin in zingen? 
Het Haags Vrouwenkoor is altijd op zoek naar 
versterking. Wij zingen meerstemmige licht  
klassieke en moderne werken met professionele 
pianobegeleiding. Onze dirigente gaat zeer  
zorgvuldig met onze stemmen om. De repetities 
vinden plaats in de kosterij van de Lutherse Kerk 
op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
(inclusief koffiepauze). Hoewel koorervaring en 
noten kunnen lezen niet vereist zijn, bieden wij 
ook voldoende uitdaging voor ervaren koorzan-
gers. Bent u 60+ en op zoek naar een leuke  
activiteit voor overdag, kom dan een keer kijken 
om de sfeer te proeven. 
Contact:  
Wil van Hernen, 06-11830337 
Emmy Boland, 06-20187318 
 
 
Op vakantie met de SIV? 
De SIV is een Haagse Stichting die vakanties  
organiseert voor mensen met een fysieke  
beperking die veel begeleiding en zorg nodig  
hebben. Dankzij een team van vrijwilligers  
waaronder ook verpleegkundigen kan het SIV  
deze ondersteuning bieden. Dat garandeert een 
onbezorgde week vakantie met veel gezelligheid 
en plezier, maar ook met diepe verbondenheid en 
oog en oor voor het persoonlijke (levens-)
verhaal. Zelf mocht ik in de eerste week van  
februari mee als predikant-begeleider naar  
landgoed Nieuw Hydepark in Doorn. Ook voor mij 
was het een prachtige ervaring, die mij in de 
goede zin deed terugdenken aan de vakantiewe-
ken die vroeger gezamenlijk werden georgani-
seerd door de lutherse gemeenten Den Haag,  
Leiden en Delft. Ik kan het degenen die zo’n  
vakantieweek zouden willen meebeleven van  
harte aanraden eens contact op te nemen met 
mevrouw Marianne Polderman, die kantoor houdt 
aan de Parkstraat. Zij kan u vertellen of u voor 
deelname in aanmerking komt en wat de (onder 
meer diaconaal gesubsidieerde) kosten bedragen. 
De SIV is bereikbaar via 070-3181654 en 
buro@stichting-siv.nl. 
De volgende weken zijn in de zomer, in juni, juli 
en september.  

Ds. Erwin de Fouw 

mailto:jmtvdspek@hetnet.nl
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Actie ‘Den Haag geeft warmte’ levert ton op 
Sinds 22 december 2021 riepen enkele Haagse 
organisaties met de actie ‘Den Haag geeft  
warmte’ mensen op (een deel van) hun energie-
compensatie te doneren aan klanten van de 
Voedselbank. Want hoewel iedereen gemiddeld 
zo’n € 400,- compensatie krijgt, is dit voor  
sommigen niet nodig en voor anderen juist bij 
lange na niet voldoende. Op initiatief van Stek, 
voor stad en kerk, en de Protestantse Diaconieën 
van Den Haag en Scheveningen, en in samenwer-
king met de Voedselbank Haaglanden, de Haagse 
Gemeenschap van Kerken en de Liberaal Joodse 
Gemeente in Den Haag, werden inwoners van 
Den Haag twee maanden lang opgeroepen om 
deel te nemen aan de actie. Met een fantastisch 
resultaat: de opbrengst is € 100.000,-. 
 
Particulieren, maar ook organisaties en fondsen, 
doneerden gul. De eerste € 50.000,- werd boven-
dien verdubbeld door Fonds 1818. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan klanten van Voedsel-
bank Haaglanden in Den Haag en Scheveningen. 
Derk Stegeman, directeur van Stek en secretaris 
van de Protestantse Diaconie van Den Haag, 
overhandigde de cheque met het totaalbedrag 
aan Henk Baars, vicevoorzitter van Voedselbank 
Haaglanden. In de vorm van boodschappenbon-
nen zal het opgehaalde geld uitgereikt worden 
aan ruim 1000 huishoudens uit Den Haag en 
Scheveningen die een voedselbankpakket krijgen. 
Henk Baars: “Energie wordt onrechtvaardig duur. 
Dit is een mooie steun in de rug. Om warm van 
te worden.” 
 
De campagne rond de actie is hiermee ten einde 
gekomen, maar het blijft mogelijk om te doneren. 
De hoge inflatie en energieprijzen zullen nog een 
tijd blijven, dus solidariteit met mensen met een 
kleine beurs blijft belangrijk. Meer informatie 
over de actie en hoe u kunt bijdragen vindt u op 
www.stekdenhaag.nl/warmte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloven in verandering (deel 7)  
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 of zich nieuw hebben 
gevestigd. In deze aflevering: Twee religieuze 
gebouwen met een link met India.  
 
De Gouden tempel in Laak 
Voor westerlingen is de Gouden Tempel van 
Amritsar in India al meer dan een eeuw een zeer 
indrukwekkend gebouw. Voor de Britse reisauteur 
Sir John Foster Fraser (1868-1936) was het  
tijdens zijn fietstocht door India één van de 
hoogtepunten. Bij gebrek aan foto’s probeerde hij 
in woorden te vatten hoe bijzonder deze tempel, 
die tussen 1588 en 1604 gebouwd werd, was. 
Foster was sowieso een van de eerste wester-
lingen die zich interesseerden voor de diversiteit 
aan religieuze stromingen die India rijk was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tempel die Foster zag was inmiddels de  
achtste versie, want de tempel werd maar liefst 
zeven keer tijdens diverse indringers en  
oorlogen, waaronder met Afghanistan, verwoest. 
De laatste keer in 1764. Het grootste deel van de 
versieringen die de tempel nu nog heeft, werden 
in de vroege jaren van de negentiende eeuw  
toegevoegd. En werd het heiligdom met koper 
verguld. Dit belangrijkste heiligdom van het  
sikh-geloof staat model voor vele andere Sikh 
tempels, die doorgaans minder uitbundig zijn 
versierd dan het origineel. De plaats, de verhou-
dingen en de gebruikte materialen van het heilige 
gebouw drukken de principes van de religieuze 
filosofie uit. Zo symboliseren de vier toegangs-
deuren dat God overal is, in alle windrichtingen 
woont en van alle tijden is. Bijzonder is dat deze 
tempel georiënteerd is op het westen, terwijl 
Mandirs, Moskeeën en vele kerken op het Oosten 
zijn gericht. De reflectie van de tempel in het  
water veroorzaakt een gevoel van nederigheid, 
een belangrijk deugd van de Sikh. De versiering 
aan de buitenkant valt in het niet bij de rijke  
versiering aan de binnenkant. Ook dit heeft een 
bedoeling. Het drukt uit dat het innerlijke leven 
van de Geest oneindig veel rijker is dan de  
verlokkingen van de materiele wereld met zijn 
vormen en kleuren die buiten het menselijk  
lichaam ligt.  
  

‘‘Sri Harmandar Sahib, beter bekend als ‘Gouden Tempel' 

http://www.stekdenhaag.nl/warmte
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In de tweede helft van de 20e eeuw verdiepten 
zich steeds meer westerlingen in de Indiase  
cultuur en filosofie en kwamen zo in aanraking 
met het Sikh-geloof. Daarnaast vestigden zich 
ook veel Sikh in de Westerse landen en groeide 
deze geloofsgemeenschappen daar. Zo ook in  
Nederland. En groeide de behoefte tot eigen  
gebedsruimten. In 2014 werd in Den Haag een 
begin gemaakt met de bouw van een Tempelpark 
in Laakhaven. Bij de bouw werd een koepel  
gebruikt die in Amritsar werd gemaakt. En wer-
den ook hier de uitgangspunten van deze religie 
in de bouw meegenomen. Hiermee heeft Den 
Haag zijn eigen ‘Gurdware Sikh-tempel’. 
 
 
 
Pniëlkerk 
Dit karakteristiek Gereformeerd Kerkgebouw 
werd in 1937 in Scheveningen-Duindorp  
gebouwd. De kerk was belangrijk voor het  
vissersdorp en de vissersgezinnen. De mannen 
vertrokken voor de haringvangst en bleven lang 
op zee. De vrouwen steunden elkaar en het  
geloof speelde een belangrijke rol. Het was de 
bron van vertrouwen in een goede afloop, bood 
zingeving voor het verlies van de mannen die op 
zee stierven en bood troost. 
Ook voor de kerk waren de vissers uit beeld. Hier 
probeerde de gereformeerde dominee L. van der 
Valk (1838-1910) verandering in te brengen. De 
kerk moest mee met de vissers. Hij reisde zelf 
mee met een haringlogger om zo het leven op 
het schip te ervaren.  
Het was een modern schip, maar toch waren de 
omstandigheden niet altijd om over naar huis te 
schrijven, zeker niet wanneer een bemanningslid 
ziek werd. Hij pleitte voor verbetering van situa-
tie voor vissers, ongeacht of zij nu protestants, 
katholiek of vrijdenkend waren. In tegenstelling 
tot de Hollandse Schepen, hadden Engeland en 
Schotland voor hun vissers jaarlijks 14 hospitaal-
kerkschepen op zee.  
Van der Valk bepleitte de kwestie in de kerken-
raad, die contact zocht met de Gereformeerde 
kerken van andere vissersplaatsen (de zoge- 
naamde Zeekerken). Er werden leden aangewe-
zen voor een commissie die een ‘kerk- en  
hospitaalschip’ zou gaan bewerkstelligen, met 
Van der Valk als voorzitter.  

In de eerste weken van het haringseizoen, van 
begin juni tot half juli, werd er gevist in het  
uiterste noorden van Groot-Brittannië. De  
weekenden liepen de schepen de haven van de 
hoofdplaats Lerwick of die van Baltasound  
binnen. Daar brachten de vissers dan de  
zondagen door. In 1898 bracht ook Van der Valk 
hier een aantal zondagen door. En hij maakte tot 
1902 nog regelmatig de oversteek. Hij voerde 
vele gesprekken met de vissers en bezocht de 
zieken. Tijdens zijn verblijf werd een geïmprovi-
seerd Tehuis voor Zeelieden opgericht. In 1898 
werd in Amsterdam de Nederlandsche Vereeni-
ging ten behoeve van Zeelieden gesticht, die het 
hospitaalkerkschip De Hoop in de vaart bracht. 
De Zeekerken bleven de belangen van de  
Hollandse zeelieden op de Shetland-eilanden  
behartigen. Tot omstreeks 1928 reisden Gerefor-
meerde of Hervormde predikanten nog jaarlijks 
naar de Shetland-eilanden om er gedurende  
enkele weken onder de vissers werkzaam te zijn.  
Tegen het einde van de jaren twintig waren de 
bezoeken van Nederlandse vissersschepen sterk 
verminderd en de Hollandse kerkdiensten in 
Lerwick werden gestaakt; ze werden voortgezet 
aan boord van het schip ‘De Hoop’. Tussen 1898 
en 1988 hebben in totaal vier schepen gediend 
als hospitaalkerkschip, met als thuishaven  
Scheveningen. 

Startsein voor de bouw van drie gebedshuizen in Het Tempel-
park Laakhaven, 16 maart 2014. Foto: Willem Vermeij. Collectie 
HGA 

Pniëlkerk (Eben Haëzerkerk), Tesselsestraat 69: interieur 
vanaf de galerij tijdens leegstand, 2018. Tekening.  
Vervaardiger: Chris Nobels. Collectie HGA 
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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) 

Zaterdag 5 maart 
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 14) 
Maandag 7 maart  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 11) 
Dinsdag 8 maart 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 11) 
Donderdag 10 maart 
 Tischreden, 18.00 uur (pag. 10) 
Maandag 14 maart  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 11) 
Dinsdag 15 maart 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 11) 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 9) 
Donderdag 17 maart 
 Gesprekskring, 19.30 uur (pag. 10) 
Maandag 21 maart  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 11) 

 
Zondag 20 maart 
 Verwonderwandeling, 07.30 uur (pag. 11) 
Dinsdag 22 maart 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 11) 
Maandag 28 maart  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 11) 
Dinsdag 29 maart 
 Citykwartier, 17.00 uur (pag. 11) 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 9) 
Donderdag 31 maart 
 Gesprekskring, 19.30 uur (pag. 10) 
Zaterdag 2 april  
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 14) 
Maandag  4 april 
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 11) 
Dinsdag 5 april 

De Pniëlkerk deed tot de zomer van 2009 nog als 
gereformeerde kerk dienst. Anderhalf jaar later, 
in oktober 2011, werd de kerk in gebruik geno-
men als hindoeïstisch Ghandi-Centrum, met als 
toezichthouder de Ambassade van India. Sinds 
2018 stond het gebouw echter leeg. In 2019 
werd de kerk versneld gesloopt.  
Op de leeggekomen plek verrijzen appartemen-
ten.  
 
Volgende keer het 8e en laatste deel in deze  
serie. 

Nicolette Faber-Wittenberg 

Orgelconcerten 
De Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse 
Kerk (SCMLK) organiseert de eerste zaterdag van 
de maand mooie concerten. 
5 maart: Peter van de Velde (België) 
2 april: Petra Vreeswijk (Delft) 
Aanvang: 15.30 uur,  
toegang €10,-.  
Meer informatie op  
www.luthersdenhaag.nl/agenda 

Tesselsestraat 69, tot 2009 in gebruik als gereformeerde Pniëlkerk, 
2018. Fotograaf: Piet Gispen. Collectie Haags Gemeentearchief 
 

Wilt u actuele informatie vanuit onze gemeente lezen? 
  

 WEBSITE Kijk op www.luthersdenhaag.nl  

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

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

 LUTHER HERAUT Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen 
voor €25 per jaar, en gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur 
aangeven. Voor onze gasten liggen er exemplaren op de leestafel bij de uitgang. 
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Dag meisjes en jongens van de kinderkerk 
Het is nog wintertijd; ondanks de kou, de  
stormen en veel regen steken de sneeuwklokjes,  
de krokussen en de gele narcissen moedig hun 
kopjes op. Hebben jullie ze ook gezien? 
Daar word je vrolijk van!  
Vrolijk en blij word je ook als je uitgenodigd 
wordt voor een verjaardagsfeestje van je  
vriendje of vriendinnetje. Trek je je mooie kleren  
aan en met wat voor cadeautje ga je je vriendje 
of vriendinnetje blij maken? Met Pasen is het 
feest in de kerk. Het is feest voor groot en klein.  
 
Zijn we allemaal tussen nu en Pasen ('de veertig-
dagentijd') klaar voor dit feest? 
 
We noemen de veertigdagentijd de tijd die we 
nodig hebben om ons voor te bereiden op het 
paasfeest. In deze weken horen we de verhalen 
van de evangelist Johannes over verdriet,  
boosheid, angst en over je alleen voelen. We  
horen over Maria die goed wil zijn voor Jezus en 
zijn voeten verzorgt met heerlijk geurende olie. 
Zo is er een verhaal over Grieken die Jezus willen 
zien. Jezus vertelt dan over zichzelf; over de  
graankorrel die eerst moet sterven om vrucht te 
kunnen dragen. Johannes leest voor uit het boek 
van de profeet Jesaja. Wie is een helper van 
God? Een helper van God houdt van mensen, hij 
helpt en zorgt voor iedereen. Maar hij krijgt geen 
applaus, hij wordt zelfs uitgelachen en toch blijft 
hij van de mensen houden. Dan het verhaal van 
de oudste zoon die boos was op zijn jongere 
broer en op zijn vader en daarom zijn feest niet 
wil vieren. 
 
Met deze verhalen komen we steeds dichter bij 
het paasfeest: het graf is leeg, want Jezus staat 
op uit de dood. Jezus zegt: “Blijf dicht bij mij en 
ik zal dicht bij jullie blijven. Ik zal jullie niet  
loslaten!” 
 
Samen, groot en klein zijn we dan klaar voor het 
grote feest: Pasen. 
 
Tot ziens, tot zondag! 

Jeroen, Jolien, Mascha, Sara en  
onze dominees Erwin en Jannet 

  
 

51e jaargang 
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Erediensten:  
We vieren onze diensten in de kerk en online. 
U kunt de diensten iedere zondag vanaf 10.15 uur te bekijken (en later terug 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. 6/7)  

Zondag 6 maart 
Invocabit 
Ds. Erwin de Fouw 

Deuteron. 5:6-21 
Romeinen 10:8-13 

Lukas 4:1-13 

KiA 40-dagen zending 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: paars 

 
Woensdag 9 maart 
Vesper, aanvang 19.30 uur 
Ds. Erwin de Fouw  
Schola Cantorum Gregoriana  
o.l.v. Hans Jansen (pag. 9) 

  
 
 
 

Kleur: paars 
 

Zondag 13 maart 
Reminiscere 
Ds. Jannet van der Spek 
Viering Avondmaal 
 

Exodus 34:27-35 
Korintiërs 13:1-13 

Lucas 9:28-36 

Prelude 
Kerk  

 
Kleur: paars 

Zondag 20 maart 
Oculi 
Ds. Erwin de Fouw 
Aan– en aftreden kerkenraadsleden 

Exodus 6:2-8 
Romeinen 5:1-11 

Lucas 13:1-9 

Straatkrant 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: paars 

Zondag 27 maart 
Laetare 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu viering in Lutherse Kerk 
 
Kliederkerk, 15.30 uur (pag. 15) 

2 Kronieken 36:14-23 
Korintiërs 5:14-21 

Lucas 15:11-32 

KiA-Kliederkerk 
Kerk  

 
 
 

Kleur: paars 
 

Zondag 3 april 
Judica 
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra 
 

Jesaja 58:7-10 
Filipenzen 3:7-14 

Lucas 20:9-19 

LFW 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: paars 
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