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Kruisweg—Jezus sterft aan het kruis
Jouk Boon, lutheraan in Zuid-Limburg maakte een aantal jaren geleden een hedendaagse
kruisweg. Op deze afbeelding wordt de dood overwonnen; het licht in de donkerheid.
Wij gaan op weg naar Pasen in de hoop, dat wij het licht in de donkerheid zullen zien.
Predikanten en kerkenraad wensen u gezegend Pasen.
Gemeentevergadering 1 mei
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Palmzondag tot en met Paasmorgen. Met steeds
een ander accent. De tijden staan vermeld op de
achterzijde van de Luther Heraut.
Op Palmzondag is er aandacht voor hen die vijftig
jaar geleden belijdenis deden (de jaargangen
1969-1972) en natuurlijk maken de kinderen een
feestelijke Palmpasenstok. Zij doen dat samen
met de kinderen van de Lukaskerk en lopen na
een feestelijke ronde in onze kerk met hun stok
naar de Lukaskerk. In de paaswakeviering zal
Laurens Zwaak worden gedoopt en belijdenis
doen van zijn geloof.
Wij hopen u te ontmoeten. Namens mijn collega
en de kerkenraad wens ik u een gezegende
paastijd.
Ds. Jannet van der Spek
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Pastoralia
Beste mensen,
De lente is losgebarsten, de coronamaatregelen
zijn nagenoeg afgeschaft – over de gevolgen voor
onze gemeente zie verderop in dit blad - en toch
zijn we minder opgelucht dan we hadden
gehoopt, vanwege de oorlog in Oekraïne die ons
raakt. Zoveel vluchtelingen. De wereld is kleiner
geworden. De oorlog is heel dichtbij. Al die
mensen die hun hele bestaan hebben achtergelaten, om hun leven te redden of juist te
vechten voor hun vrijheid. Dankbaar zijn wij voor
de vrede en vrijheid in
onze stad en zo staan we voor de opdracht om zo
goed mogelijk samen te leven met onszelf en al
die mensen die hier geboren en getogen zijn of
korter of langer geleden een veilig heenkomen
vonden en hun land achter moesten laten.
We bereiden ons voor op Pasen. Ben je klaar voor
het feest? is het thema van de kinderkerk.
Wij gedenken de weg van Jezus naar het kruis.
Hoe hij voor het laatst Pesach vierde met zijn
vrienden. Wij gedenken het verraad, de arrestatie, zijn laatste uren, zijn dood. En zo gedenken
wij ook alles wat vandaag de dag ten hemel
schreeuwt. Maar dat is het laatste niet. “Hij
leeft!”, zeggen de eerste getuigen. “Hij is opgestaan.” We vieren Gods trouw aan deze wereld,
de overwinning van het leven op de dood. De
komst van nieuw licht in het donker, vergeving,
nieuw begin. Voor het eerst sinds 2019 kunnen
we dit tot onze grote vreugde daadwerkelijk weer
samen beleven. Met de viering van het heilig
Avondmaal, met de cantorij Maarten Luther, met
de jongeren die een Taizéviering voorbereidden
en een Gregoriaanse vesper. In de Goede Week
is er in onze kerk elke dag een viering, van

Paasgroet

Elke dag
van ontwaken,
van wakker worden
gewekt worden
is een dag
om wakker te leven
opgewekt
het goede verwachtend.
Elke dag
van opstaan,
uit de slaap vandaan
de nacht voorbij
is een dag
om te danken
om verder te gaan
om vreugde te schenken.
Elke dag
kan een paasochtend zijn
tot het vreemde in ons bestaan komt
de pijn, het gemis, de ziekte van de dood,
tot de ochtenden zwaar zijn
dat er dan mensen zijn
die voor ons opstaan, die bij ons staan
die de dag verlichten.
(Uit prikkels op weg naar Pasen 2022, - Marinus
van den Berg)
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Uit de gemeente
De kerkenraad vergaderde
In de maartvergadering (met de eigen kerkenraad)
wordt de begroting 2022 van Kerkrentmeesters
vastgesteld. De BHV vraagt nog steeds onze aandacht nu alleen Henk Baaima officieel staat geregistreerd als BHV-er. Gelukkig liggen de coronabeperkende maatregelen achter de rug en is er meer
ruimte voor allerlei activiteiten en ouderenbijeenkomsten. Een oproep staat elders in deze Luther
Heraut.
Er zijn opmerkingen/klachten gemaakt over de
tochtstromen in de kerk nu nog steeds de luiken op
het dak openstaan. De kerkenraad neemt het voorstel van Kerkrentmeesters over om de luiken in het
plafond te sluiten en alleen tussen de
diensten en activiteiten door te ventileren met de
deuren open.
In het gezamenlijk deel met de kerkenraad van de
Lukaskerk gesproken over wat goede en
minder goede activiteiten zijn binnen onze
gemeenten aan de hand van de gelijkenis van de
zaaier. De uitkomsten nemen beide gemeenten
mee in de uitwerking van hun beleid voor de
komende periode.
Loes Klijn, secretaris

Uit de Diaconie
Natuurlijk heeft de oorlog in Oekraïne ook in de
Diaconie een belangrijke plaats. Op 14 maart werd
hierbij tijdens de vergadering uitgebreid stil
gestaan. Zowel aan de Lutherse Wereld Federatie
als aan giro 555 werd financiële hulp gegeven en
de collecte na het eerste vredesgebed, dat nu
wekelijks op dinsdag wordt gedaan (vanaf 16.00
uur) en het Citykwartier vervangt, werd door de
Diaconie verdubbeld.
De inzegening van Nicolette Faber als diaken op
20 maart ging door corona niet door; wel ging
door, het werk dat zij al begonnen was. Nicolette
vertegenwoordigt onze gemeente in de beheercommissie van Kerk in Den Haag.
Binnenkort is er een overleg gepland om te kijken
wat de Diaconie kan doen voor de kampcommissie
die weer aan de slag gaat.
De Paaskaarten actie op 6 april was zeer succesvol,
alle kaarten zijn geschreven en inmiddels doorgestuurd naar de gedetineerden.
Hartelijk dank voor deze morele steun!
Ondertussen blijven we oog houden voor de nood
van de vluchtelingen en de mensen die in de kou
komen door de energieprijzen. Doneren blijft
mogelijk!
Vanuit de Diaconie een hartelijke groet,
Gerard van der Laan

Gemeentevergadering 1 mei:
de zwaan en haar vleugels
De werkgroep beleid wil graag samen met
gemeenteleden in gesprek om het nieuwe
beleidsplan de spreekwoordelijke handen en
voeten te geven. We zijn al een stap in de goede
richting en hebben nu uw input nodig voor de laatste sprong. Helpt u mee? Ds. Jannet begeleidt ons
in het samen nadenken over onze toekomst. Na
het morgengebed (van 10.15—11.00 uur) gaan we
aan het werk. We zijn uiterlijk 12.30 uur klaar.
Er is tijdens de gemeentevergadering uiteraard
gelegenheid om andere onderwerpen met elkaar te
bespreken. Dit leest u tevoren via de kerkmail:
Teken van leven.
Ida Baaima, Peter Crom, Erwin de Fouw,
Ewald Grund, Mascha de Haan,
Myrthe de Haan, Jannet van der Spek
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Van de ouderlingen
Met de Lulu kerkenraadsvergadering stonden we
stil bij wat in goede aarde valt, waar het verhaal
met de graankorrels aan refereert. Waar ik gelijk
aan moest denken is het samen organiseren van
de verwonderwandeling. Het voorbereiden alleen
al is minstens even leuk als het organiseren. Zeker
nu het eindelijk werkelijk lente is. Tijdens de
verwonderwandeling bloeiden de hyacinten nog
niet in het hyacintenbos, maar de bloeiende narcissen en krokussen waren reeds alom aanwezig.
Verrast werden we door het aanraken van de
natuur: jonge zachte hulstbladeren en harde
rododendronknoppen. We stonden een tijdje stil
om te zien hoe een specht een gat maakte in een
boom. Misschien dat het door dit treuzelen kwam,
maar na de wandeling moesten we hard terugfietsen naar de feestelijke dienst van 20 maart, waar
we afscheid namen en nieuwe kerkenraadsleden
bevestigden.
We zitten nog midden in de veertigdagentijd, maar
komende maand zullen we eindelijk met elkaar
Pasen kunnen vieren. Daarnaast is er wekelijks op
dinsdag een vredesgebed in de kerk en op
maandag het biechtspreekuur. Activiteiten die in
goede aarde vallen lijkt mij zo. Voor mij is het ook
zeker gezamenlijk vieren en de momenten waarop
we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten. Ik denk
dat er komende maand weer voldoende manieren
zullen zijn. Hopelijk tot dan!
Mirthe Mulders

Oproep BHV
In ons kerkgebouw zijn geregeld activiteiten waarbij we met veel mensen bij elkaar komen. Het is
dan verplicht om voldoende BHV-ers
(bedrijfshulpverleners) opgeleid te hebben om de
eerste hulp te kunnen bieden bij medische en
andere calamiteiten. We deden eerder een
oproep en herhalen deze nu.
Wie van u is als BHV-er opgeleid en wil deze
kennis zo af en toe inzetten in het kerkgebouw? Of
wie zou dit willen leren en is bereid de tweedaagse
opleiding tot BHV-er te volgen? U kunt zich aanmelden bij de kerkrentmeesters, dan
plannen we zo snel mogelijk een training in.
Mascha de Haan

Verhuizing, verblijf in ziekenhuis, ziekte
of overlijden? Geef het door!
Predikanten en kerkenraadsleden weten niet
altijd van ziekte of zorgen, maar willen graag
meeleven. Wij zouden graag via Teken van
leven met elkaar ons wel en wee delen
(uiteraard na overleg met u).
Daarnaast krijgen wij helaas niet vanzelfsprekend door wanneer gemeenteleden verhuizen,
in het ziekenhuis terecht komen of komen te
overlijden.
Wilt u ons zelf deze berichten doorgeven? Dit
kan via de mail (info@luthersdenhaag.nl) of via
ds. Jannet van der Spek en ds. Erwin de Fouw
(met name bij ziekenhuisverblijf of overlijden).

Foto:
Marianne Grund
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Contactadressen
Kosterij: Lutherse Burgwal 7
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb
(re-integratie), 070-3636610,
kosterij@luthersdenhaag.nl

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.

De kerkenraad
Voorzitter: Mascha de Haan, tel. 06-14853009
Secretaris: Loes Klijn, tel. 06-40630184
info@luthersdenhaag.nl
Ouderlingen: Leonie Crom-Wagenaar, Mascha de
Haan, Mirthe Mulders
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly ValstarVos, Ewald Grund
Diaconie: Gerard van der Laan, Nicolette FaberWittenberg

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

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 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.

DE LUTHER HERAUT voor mei 2022
verschijnt op zaterdag 30 april 2022. Kopijsluiting: vrijdag 22 april 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).

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.

Rondom de zondag
Opbrengsten van de collecten
Opbrengsten van de collecten van
6 maart 2022 tot en met 20 maart 2022 met de
volgende collectedoelen:

Stichting Wees– en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220
Jour der Senioren
Els Gaemers, tel. 070-3200972

KIA-40Dagentijd- zending
Prelude
Straatkrant
Vredesgebed
KIA Kliederkerk
Onderhoud gebouwen
Kerk

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
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Contant

€
€
€
€
€
€
€

91,00
65,50
107,65
150,00
78,00
178,70
160,85

pin/internet

-€ 10,00
-€ 100,00
----

€
€
€
€
€
€
€

totaal
91,00
75,50
107,65
250,00
78,00
178,70
160,85

10 april 2022 – Haagse Jeugdraad
Vandaag op Palmzondag collecteren we voor de
Haagse Jeugdraad. De Haagse Jeugdraad
organiseert allerlei activiteiten voor kinderen en
jongeren, waaronder de kinderkerk en de kindernevendienst, zoals op de pagina Young-Info
(opgenomen in de Luther Heraut) te lezen is. In
de opmaat naar Pasen staan de activiteiten in het
teken van de veertigdagentijd. Uw bijdragen
maken het de Jeugdraad mogelijk om dit te
blijven doen.
14 april 2022 – Luthers Genootschap
Het Luthers Genootschap ondersteunt met haar
werkzaamheden projecten op verschillende locaties in de wereld. Het Luthers Genootschap is
door de jaren heen betrokken gebleven bij drie
concentratiegebieden: Indonesië, Suriname en
Namibië. Hierbij werken zij samen met Kerk In
Actie en ontvangen zij steun van lutherse besturen en fondsen, lutherse gemeenten en donateurs. Wat het binnenlandwerk betreft, ondersteunt het Genootschap lutherse gemeenten bij
het in stand houden en uitbouwen van hun
gemeentewerk. Zij geven jaarlijks het Luthers
Dagboek uit.

Vervolg opbrengsten collecten
Ondanks dat we de diensten weer in de kerk
vieren, volgt een aantal gemeenteleden de
diensten via de livestream. U kunt uw bijdrage
aan de betreffende doelen of als algemene
donatie overmaken. Na 20 februari werd voor
Voedselbank nog € 85,00 gedoneerd. Voor
Wereld Lepradag kwam nog € 30,00 binnen. En
voor Kusu Kusu Sereh werd € 30,00
overgemaakt.

17 april 2022 – Paascollecte
De Paascollecte is bestemd voor de eigen Diaconie. U helpt de kosten te dragen die voor de
ouderen en voor de jeugd met de paasvieringen
gemaakt worden. Ook nu proberen we zoveel
mogelijk mensen in deze tijd een groet te
brengen, zoals bijvoorbeeld met de Paaskaartenactie, waarbij aan gedetineerden paasgroeten
worden verstuurd.

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.

24 april 2022 – dienst Lukaskerk
Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk.
1 mei 2022 – Stek de Halte
De Halte is een kleinschalige, tijdelijke opvang
voor vrouwen en kinderen die zich in acute nood
bevinden. De opvang is sober (bed, bad, brood)
en tijdelijk. De Halte biedt een ‘vluchtheuvel', een
veilige plek waar mensen op adem kunnen
komen. De tijdelijke opvang is in eerste instantie
bedoeld voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in
schrijnende situaties, die niet de straat op
gestuurd kunnen worden. Maar ook slachtoffers
van vrouwenhandel, voor wie in Den Haag geen
tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in
deze noodopvang. Tijdens het verblijf wordt
gewerkt aan een vervolgtraject. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een
beslissing over terugkeer naar het land van
herkomst.

Alle gevers hartelijk dank.

Collecten Diaconie

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 vertegenwoordigen op gebieden van gemeenschappelijk belang,
zoals oecumenische en interreligieuze relaties,
theologie, humanitaire hulp, mensenrechten,
communicatie en de verschillende aspecten van
missie- en ontwikkelingswerk. Momenteel richt
hun focus zich op humanitaire hulp in Oekraïne.
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Door de week heen

Ouderendienst 15 mei
Van harte kondigen we deze bijzondere dienst bij
u aan. Bijzonder, omdat het een dienst is op de
zondagmiddag. Speciaal, voor u die niet meer zo
gemakkelijk op eigen gelegenheid naar de
eredienst in de kerk kan. Vertrouwd, om samen
met de ouderen van de Lukaskerk elkaar weer te
zien, het orgel te horen bij het samen zingen,
met vrijwilligers die er zijn, genieten van thee en
koffie.
Ds. Erwin de Fouw leidt de dienst en bedient het
Heilig Avondmaal. De uitnodigingsbrief volgt,
maar hier alvast leest u waar en wanneer:
Waar: Lutherse Kerk
Wanneer: 15 mei van 14.30 - 16.30 uur
De kerk is open vanaf 14.00 uur
Hartelijke groet,
Christine Scheurkogel (Lukaskerk)
Sara de Weerd (lutherse gemeente)

Vespers in de Goede Week
In de Goede Week is op maandag, dinsdag en
woensdag een vesper om 18.00 uur in de
Lutherse Kerk. Elke dag heeft het avondgebed
een eigen vorm.
Op maandag 11 april is er een klassieke vesper
uit de lutherse traditie, waarin ds. Erwin de Fouw
voorgaat.
Op dinsdag 12 april wordt het vredesgebed
tijdens het Citykwartier vormgegeven als
gregoriaanse vesper. Hieraan werkt de schola
cantorum gregoriana mee onder leiding van Hans
Jansen. Voorganger is ds. Erwin de Fouw.
Op woensdagavond heeft de vesper de vorm van
een Taizéviering. Ds. Jannet van der Spek bereidt
dit avondgebed voor met een aantal jongeren uit
onze gemeente en uit de Lucaskerk.
Wij hopen u te ontmoeten.
Ds. Erwin de Fouw en ds. Jannet van der Spek

De laatste coronamaatregelen?
De afgelopen twee jaar moesten we telkens de
maatregelen aanpassen aan de overheidsvoorschriften en –adviezen. Nu de overheid geen
beperkingen meer stelt, willen we uiteraard nog
steeds de zorg dragen voor elkaar en een ieder
de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.
Binnen de kerkenraad hebben we het als volgt
afgesproken.
We blijven ventileren, maar doen dit nu buiten de
eredienst en activiteiten om, zodat we geen last
hebben van hinderlijke tocht.
Vanaf Palmzondag zullen we weer tijdens de
eredienst collecteren en niet meer na afloop.
Twee collectanten lopen rond met de schaal en u
kunt uw gaven hierin leggen. Pinnen kan
uiteraard nog steeds (na afloop van dienst) en
overmaken ook.
Vanaf de erediensten in de Goede Week vieren
we het avondmaal weer binnen het liturgisch
Centrum. De ouderling van dienst deelt het
brood, de wijn gaat weer in de grote beker (en de
kleine bekertjes zijn gewoon beschikbaar). In de
wetenschap, dat sommigen onder ons het geven
van een hand nog niet prettig vinden, ontvangen
we, aan het einde van de kring, de zegen zonder
elkaar de hand te geven. Dat is ook de reden om
de vredegroet iets eerder in de liturgie wel te
handhaven. We verwachten dat we na de zomer
(dus per september) weer handen geven in de
kring en dan vervalt de vredegroet.
Mascha de Haan, voorzitter kerkenraad

Kruiswegstaties
In de kerkzaal hangen nu weer de 11 kruiswegstaties die we vlak voor de covid pandemie
hebben opgehangen en weer moesten opbergen
in verband met de vloerwerkzaamheden. Het zijn
11 afbeeldingen en daardoor is het niet een complete serie zoals in de roomskatholieke kerken verplicht is (14 afbeeldingen).
De afbeeldingen helpen ons stil te staan bij de
kruisweg die Jezus moest afleggen.
De looprichting in de kerkzaal was, vanwege
corona, van de ingang richting orgel en zo
hangen de staties tegen de leesrichting in vanaf
de koffiebar met als eerste afbeelding de veroordeling van Jezus, tot voor de laatste bank bij het
orgel, de afbeelding: Jezus sterft. Deze afbeelding hangt apart en daarbij heeft Henk Baaima
een vaas met Paastakken neergezet. Daar zijn we
op weg naar toe, het Paasfeest !
Deze kruiswegstaties geven een indruk hoe er
naar het lijden van Jezus gekeken kan worden,
maar er zijn zeer veel verschillende afbeeldingen
in de vele kerken en daarvan hoopt de Oude Kerk
in Voorburg twee keer een expositie te tonen op
zaterdagen in deze Veertigdagentijd, 9 en 16
april. Enkele tientallen complete series zullen dan
te zien zijn en daarover hoop ik u via Teken van
leven te informeren.
Gerard van der Laan
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Wat kunnen wij doen?
De oorlog stoppen ligt niet binnen onze macht,
maar bidden en hulp bieden wel.
Bidden
• Elke dag kunt u om 12.30 uur bij de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg 2
terecht voor een kleine protestbijeenkomst
waarbij regelmatig gebeden en gezongen
wordt.
• Elke dinsdag in de Lutherse kerk wordt sinds
8 maart het avondgebed tijdens het Citykwartier ingevuld als een vredesgebed, dat begint
om 17.30 uur.
• Elke eerste vrijdag van de maand is er
Coventrygebed op het Vredesplein voor de
Rooms Katholieke. St. Jacobuskerk aan de
Parkstraat.
• Via de website van de Haagse gemeenschap
van kerken www.oecumenedenhaag.nl ziet u
waar in onze stad op nog meer plekken
vredesgebeden worden gehouden.

Seniorenkring in april
Er staan in april twee bijeenkomsten gepland.
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 komt verhalenvertelster Melanie Plag (Baboes) vertellen over de
Griekse mythe van Demeter en Persephone, die
beschrijft hoe de seizoenen zijn ontstaan. Dit
wordt gecombineerd met enkele andere Griekse
verhalen, bijvoorbeeld over de herkomst van de
naam van bepaalde bloemen of bomen.
Om 10.30 uur begint de viering, vanaf 10.00 uur
staat de koffie/thee voor u klaar. We sluiten de
dag rond 15.00 uur.
Komt u niet naar de spelletjesmiddagen van de
seniorenkring, maar wilt u wel graag de
Paasviering bijwonen, neemt u dan voor 5 april
contact op met Jowien de Klerk (tel. 070
3559858 / jo.klerk@planet.nl) of met Joke
Momberg, tel 06 22750242 /
fredenjokemomberg@hetnet.nl).
Indien u moeite heeft om zelfstandig naar het
kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer
voor u regelen.
Op dinsdag 26 april is er een spelletjesmiddag.
Om 13.30 uur staat de koffie/thee klaar en zullen
wij u met veel plezier ontvangen.
Wij wensen u allen prettige Paasdagen.
Met hartelijke groeten,
namens alle vrijwilligers,
Els Pellen

Financiële hulp
We kunnen daadwerkelijk steun bieden door te
geven wat we kunnen missen aan de mensen
daar, aan de landen waarheen ze gevlucht zijn en
ook aan de mensen die in Nederland terecht zijn
gekomen of nog zullen komen.
Er zijn gelukkig veel mogelijkheden, die u en wij
als Evangelisch-Lutherse gemeente en Lukaskerk
via onze Diaconieën al gebruikten en nog
zullen blijven gebruiken.
Zo kunt u een bijdrage overmaken op
NL28INGB 0000043360 ten name van het
Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem.
Deze bijdrage wordt dan direct overgemaakt naar
de Lutherse Wereld Federatie. Zij heeft een groot
netwerk in zowel Oekraïne als in de omringende
landen waarnaar veel Oekraïners uitgeweken zijn.
U kunt natuurlijk geld overmaken aan Giro 555
van de Samenwerkende Hulporganisaties,
waartoe ook Kerk in Actie behoort, de diaconale
hulporganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland.
Verder zijn er organisaties in de regio Haaglanden die u kunt steunen. U leest hierover in de
volgende link (druk tegelijkertijd op ctrl en linkermuisknop): Den Haag - Oekraïne. U kunt via
deze website dan verder naar Vluchtelingenwerk
(externe link) en Den Haag Doet (externe link).
Ook via www.oecumenedenhaag.nl kunt u lezen
hoe u geld kunt doneren.

Oorlog in Oekraïne. Hoe kunnen wij helpen?
Het is oorlog op het Europese continent.
De gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne
zijn elke dag zichtbaar: bombardementen en
gevechten op steeds meer plaatsen in het land,
met vele doden tot gevolg. Elke dag wordt de
situatie voor de mensen die er nog leven
slechter. Ook heeft het geweld een voor Europa
ongekend hoog aantal mensen op de vlucht doen
slaan. Het is verschrikkelijk om te zien en het
geeft ons hier een machteloos gevoel.
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Gastvrijheid bieden
Tenslotte kunt u overwegen om thuis tijdelijk
onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen
of aan vluchtelingen met een andere nationaliteit.
Ook voor die laatste groep zijn immers nog
steeds verblijfsplaatsen nodig, in afwachting van
permanente woonruimte. Dit is mogelijk via de
bemiddeling van de organisatie Takecarebnb. Op
hun website Takecarebnb vindt u meer informatie
(of info@takecarebnb.org).
Deze organisatie geeft u informatie over de
mogelijkheden en ook over alle praktische en
financiële zaken waarmee u rekening dient te
houden. Zij zijn eerlijk en reëel over wat het
betekent om tijdelijk uw huis te delen met vaak
getraumatiseerde mensen. Takecarebnb vraagt
een verblijfperiode van maximaal drie maanden.
Mocht u het willen overwegen, maar zijn de
kosten voor u misschien te hoog, schroomt u dan
niet contact op te nemen met de lutherse Diaconie. Dan zal er worden gekeken of er financiële
ondersteuning kan worden geboden. Dit geldt
zowel voor leden van de Evangelisch-Lutherse
gemeente als de Lukaskerk.
De Diaconieën van de
Evangelisch-Lutherse
gemeente Den Haag
en de Lukaskerk Den Haag

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.

Koningsdag:
boekenmarkt in de Lutherse Kerk
Eindelijk kan het weer: we openen vol enthousiasme de deuren van de kerk op Koningsdag om
volop boeken te verkopen. Dan moeten we die
boeken wel hebben natuurlijk. Vanaf heden kunt
u uw boekenkast weer eens goed opschonen en
uw dozen met boeken - in overleg met koster
Henk - in de kerk brengen. De opbrengst van de
verkoop is voor restauratie van het gebouw.

Citykwartier
Vanwege de Russische invasie in Oekraïne wordt
het Citykwartier in de Lutherse kerk in de komende periode vormgegeven als Vredesgebed. Want
het gebed moet doorgaan!
Dinsdag om 17.30 uur (kerk open vanaf 16.00
uur).

En bent u nu zo enthousiast, dat u wilt helpen op
de dag zelf? We hebben zeker mensen nodig.
Aanmelden kan bij Henk Baaima, ook voor de
kraam met souvenirs die we in de Boekhorststraat opbouwen.
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In de stad en verder…
Den Haag kleurt groen
De toekomst van het leven op aarde is bedreigd.
Steeds meer mensen zijn zich hiervan bewust.
Gelukkig zijn er al veel initiatieven rond duurzaamheid, klimaat en zorg voor de schepping in
Den Haag.
Op zaterdag 23 april wordt de eerste Haagse
Groene Inspiratiedag. Aanleiding is de toenemende zorg over de toekomst van de aarde. Steeds
meer mensen zijn zich ervan bewust dat we nu
op moeten staan om de aarde te beschermen
tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Er zijn dan ook al veel initiatieven op het
gebied van duurzaamheid, klimaat en zorg voor
de schepping in Den Haag. Op de Groene Inspiratiedag komen deze initiatieven bij elkaar, om
elkaar en anderen te inspireren en ideeën bij
elkaar op te doen. Groene werkgroepen, burgerinitiatieven, klimaatactivisten en geïnteresseerde
bewoners van Den Haag zijn welkom.
Het programma heeft een ochtend- en een middaggedeelte. In de ochtend van 10.00 – 13.00
uur (vanaf half 10 inloop met koffie) staan een
inleiding door Martin van Den Hoorn, muzikale
bijdragen door stadstroubadour Martijn Breeman,
een reizende tentoonstelling over bomen, vlaggetjes van de klimaatwakers en een open podium
op het programma. Daarnaast is er veel tijd voor
ontmoeting en een (vegetarische) lunch.
Het middagprogramma van 13.00 – 15.00 uur
bestaat uit de film 2040 met nagesprek. Hier zijn
met name ook jongeren voor uitgenodigd.
Daar komt hij weer: de Bazaar!
Zeker, het heeft twee jaar moeten duren, maar
nu verwachten we toch echt, dat we weer onze
Bazaar kunnen plannen. Gewoon, op de derde
zaterdag in september, nu dus 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.

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8.
Deelname is gratis. Aanmelden graag via
https://www.iofc.nl/den-haag-kleurt-groen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Willem Jansen (IofC): willem.jansen@iofc.nl,
070-3643591, Martine van Wolfswinkel (A Rocha
Nederland): martine.vanwolfswinkel@arocha.org
of Waltraut Stroh (Lukaskerk): groenelukaskerk@gmail.com.
De Groene Inspiratiedag wordt georganiseerd
door Initiatives of Change, A Rocha Den Haag,
Doe Groen!, Geloven in Groenen de Haagse
Gemeenschap van Kerken.

Een warm welkom
Op dinsdag 24 mei heten we de lutheranen uit
‘t Gooi van harte welkom in ons kerkgebouw.
Hun jaarlijkse uitje leidt ditmaal naar Den Haag.
We ontvangen hen met koffie en gebak,
beluisteren een orgelconcert, lunchen samen en
horen dan het verhaal van de Mascha de Haan
over haar reis - en het vervolg - in Addis Abeba
voor de Lutherse Wereld Federatie.
U bent daarbij van harte welkom.
We ontvangen om 10.30 uur, de dag eindigt om
14.30 uur.
Aanmelden kan bij ds. Jannet van der Spek.
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Herdenking Jom Hasjoa 24 april 2022
Op zondag 24 april 2022, voorafgaand aan de
Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij
in Den Haag de zes miljoen tijdens de Tweede
Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die om 16.00 uur (o.a. via livestream)
vanuit de Kloosterkerk te volgen is, heeft als
thema ‘Tastbaar troosten’. De toespraak wordt
gehouden door auteur, freelance journalist en
promovenda Ronit Palache. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en
kamerkoor YOIK. Na afloop zullen er bloemen
gelegd worden bij het Joods Kindermonument op
het Rabbijn Maarsenplein.
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar
stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij
te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten
vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen
herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet
nodig. Meer informatie over de live stream en
een contactformulier treft u aan via
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ en
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag
Menselijke maat in woord en daad
Stek – voor stad en kerk zet met een fototentoonstelling 12 van haar 750 vrijwilligers in de
schijnwerpers. Zij zijn actief in verschillende
Stekprojecten verspreid over Den Haag. ‘In het
begin ging ik altijd tussen de zooi ergens op een
kistje zitten. Op een goed ogenblik stond er
ineens een stoel voor me klaar’, vertelt vrijwilliger Henri Brekveld over het geduldig opbouwen
van vertrouwen bij zijn cliënt.
Sinds de toeslagenaffaire staat het zoeken naar
de ‘menselijke maat’ hoog op de agenda. Dat
mensen als gevolg van kleine misverstanden
gemakkelijk vermalen worden door bureaucratische systemen is duidelijk. Minder eenduidig is
hoe de menselijke maat in werkprocessen leidend
kan zijn. In de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in
beeld’ laten de twaalf vrijwilligers zien hoe zij zich
liefdevol inzetten voor inwoners van onze stad,
die zich in een kwetsbare situatie bevinden.
De vrijwilligers zijn geportretteerd door de Haagse fotograaf Rogier Chang. De bijbehorende verhalen geven een inkijkje in de grote diversiteit in
achtergrond, leeftijd, motivatie en het soort activiteiten. Ook wat de vrijwilligers er zelf voor
terug krijgen, is heel divers. In het werk versterken zij de ander, maar ook zichzelf en op die
manier het sociale weefsel van onze stad. Kom
kennismaken en laat je inspireren!
De expositie is van 29 april tot en met 15 mei te
bezoeken, van donderdag tot en met zondag van
13.00 tot 17.00 uur, in de tentoonstellingsruimte
de Binnenhofzaal, ruimte Expo 5, van Anna Vastgoed en Cultuur aan de Korte Vijverberg 2, in
Den Haag. Bezoekers van de fototentoonstelling
ontvangen gratis het boekje met de foto’s en verhalen van de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in
beeld’ van Stek. Dit boekje is ook op te vragen
voor mensen die slecht ter been zijn.
De expositieruimte is namelijk beperkt toegankelijk.
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Geloven in verandering (deel 8)
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 laatste aflevering: Bethelkerk
en Theresiakerk – Gered van de sloop.

rechtlijnige baksteenarchitectuur, overstekende
daken en rechte en kubistische vormen.
Schoorstenen, dakranden, kozijnen, balkons en
erkers werden gebruikt als horizontale en
verticale accenten. Belangrijk was ook dat er een
stedenbouwkundige samenhang was. Woningen,
scholen en kerk moesten dezelfde uitstraling
hebben. Kuyper, afkomstig uit Scheveningen,
werkte voornamelijk lokaal en voor opdrachtgevers uit protestant christelijke kringen. De ramen
van de kerk zijn uitgevoerd door glazenier Bloem
uit Delft. Het aangebouwde gemeentecentrum
met predikantskamer is in 1964 feestelijk in
gebruik genomen. Kuyper was toen al overleden.
Dus wat hij van deze aanbouw vond kon niet
meer aan hem worden gevraagd.

Bethelkerk
Vanaf het einde van de negentiende eeuw rukte
de bebouwing van Den Haag op naar het westen
van de stad. In 1930 had de Laan van Meerdervoort inmiddels een lengte van zes kilometer.
Aan weerzijden ontstonden nieuwe wijken en in
het verre westen ontstond rond 1935 de wijk
Bohemen. De architectuur van de wijk sloot aan
bij die van de Nieuwe Haagse School. Het kostte
weinig moeite geïnteresseerden te vinden voor de
herenhuizen en appartementen die hier werden
gebouwd.
De Hervormde dorpskerk van Loosduinen lag
voor de nieuwe bewoners van Bohemen te ver
weg. De eerste hervormde kerkdiensten werden
gehouden in de aula van de nieuwe Dalton-HBS
aan de Aronskelkweg. Met de komst in 1937 van
een eigen dominee, Frits van Evert, kregen de
plannen voor een eigen kerk ook vaste vorm.
Willem Chiel Kuyper jr. (1879-1961) werd als
architect aangezocht. Hij had al diverse andere
kerken op zijn naam staan. Op 12 maart 1938
werd de eerste steen gelegd met de tekst. ‘Dit is
niet dan een huis Gods (Genesis 28:17). In het
Hebreeuws betekent Beth- El: Huis van God.

Frederik Karel (Frits) van Evert (1903-1943) was
dus medeoprichter, ‘bouwdominee’ en eerste
predikant van de Bethelkerk aan de Händellaan.
Zelf woonde hij sinds juni 1937 in de nieuwe
buurt. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam hij duidelijk stelling tegen de bezetter in
woord en daad. In het verzet heeft hij zich onder
andere ingezet voor hulp aan Joden in het huidige
stadsdeel Loosduinen. In augustus 1942 werd
dominee Frits van Evert gevangengezet met de
aanklacht dat hij Joden hielp. Na twee weken
gevangenis in het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen
werd hij overgebracht naar het concentratiekamp
Amersfoort. Daar moest hij zwaar werk verrichten en ging zijn gezondheid achteruit. In januari
1943 werd hij overgebracht naar kamp Vught. De
ontberingen van de kampen heeft hij niet overleefd. Op 31 januari 1943 is hij in Vught overleden.

Ook de hervormde Bethelkerk is door Kuyper
gebouwd in de stijl van de Nieuwe Haagse
School, dat zich kenmerkt door het gebruik van

De Bethelkerk (r.), aan de Mozartlaan, hoek Händellaan, gezien vanaf het Nieuwe Slag, bij de Traviatastraat, ca. 1943.
Vervaardiger: Eduard Houbolt (1885-1954). Collectie: HGA
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De protestantse gemeente besloot in 2013 de
Bethelkerk af te stoten, omdat er te weinig
gebruik van werd gemaakt. Op 8 juni 2013 was
de laatste protestantse bijeenkomst. Toen de
bewoners in de buurt hoorden over de voorgenomen sloop klonken er felle protesten. Bewoners
wilden dat het voor de buurt beeldbepalende
gebouw behouden zou blijven. Uiteindelijk wisten
zij sloop te voorkomen. In de kerk worden
maatschappelijke activiteiten voor de buurt
ondergebracht. Naast de kerk zijn appartementen
gepland. Ook komt er een serre met een
lunchroom.

gebouw tot vandaag de dag het gezicht van de
wijk. In het kloostergebouw St. Jozefzorg aan de
Kootwijkstraat woonden tot enkele jaren geleden
gepensioneerde missionarissen, het ging om de
progressieve witte paters die zich in Afrika met
respect voor de cultuur hadden ingezet voor de
lokale bevolking. Als katholiek religieus gebouw
was de Theresiakerk een plek van verbinding en
bezinning in de wijk, gebouwd voor de arbeidersen middenklasse in een tijd dat Den Haag sterk
groeide. Ze gaf structuur aan het leven.

Apeldoornselaan met de Theresiakerk, 1935.
Fotograaf: onbekend. Collectie: HGA

Zicht op de Bethelkerk aan de Händellaan 50, met zijingang aan
de Mozartlaan 85, 2016.
Fotograaf: Jordi Huisman. Collectie: HGA

Theresiakerk (St. Theresia van het Kindje
Jezus)
De eerste steen van deze Rooms-Katholieke kerk,
gewijd aan de Heilige Theresia van Lisieux, werd
op 23 september 1931 gelegd. De wijk Rustenburg was in aanbouw, de wegen waren nog niet
bestraat en de meeste woningen moesten nog
worden afgebouwd. De bouw was mogelijk
gemaakt door de inzet van de bouwpastoor Paul
Kemper die met collectes en fondsenwerving
duizenden guldens voor het project had
opgehaald. Kemper was genoodzaakt zijn
bouwplan te vereenvoudigen omdat de kosten
hoger bleken dan geraamd. Tijdens de plechtigheid van de steenlegging wees een bestuurder
van het bisdom, kanunnik Van Dam, erop dat het
bouwen van een nieuwe kerk met veel zorgen
gepaard ging. Toch gaf de bisschop ieder jaar een
priester de opdracht een parochie op te richten:
“Hij doet dit, omdat het moet gebeuren, want
wanneer de geloovigen ver van een kerk verwijderd zijn, verflauwt het geloof.”
De katholieken in Rustenburg werden aangespoord om de kerk te bezoeken, er te bidden en
de kerk financieel te ondersteunen. Het ontwerp
van de architecten Nic. Molenaar jr. en Van Santen was gebaseerd op het concept van een volkskerk, met brede beuken en een grote overspanning. Bijzonder zijn ook de houten plafondconstructie en de ingenieuze lichtinval. Door deze
indeling konden zoveel mogelijk kerkgangers bij
de dienst worden betrokken. Vanwege de prominente ligging van de kerk op de hoek van de
Apeldoornselaan en de Dierenselaan bepaalt het

Kerk van de H. Theresia van het kind Jezus,
Apeldoornselaan 240242: interieur naar het
hoofdaltaar, tijdens
leegstand, 2018.
Vervaardiger: Chris
Nobels. Collectie: HGA

De kerk werd in 2007 gesloten, nadat de parochie
was gefuseerd met de Sint-Agnesparochie. De
Agneskerk werd hierbij de nieuwe parochiekerk.
In 2016 zou de kerk en de bijbehorende grond
door de parochie verkocht worden aan een projectontwikkelaar. De kerk heeft geen monumentale status en zou gesloopt worden om plaats te
maken voor woningbouw en winkels. Ook hier
ging de buurt op de barricade. Met succes. In
november 2019 stemde de gemeenteraad
unaniem tegen sloop van de kerk en werd er naar
een nieuwe bestemming gezocht. Die lijkt nu
gevonden. De bedoeling is dat het gebouw blijft
staan en dat er een kleinere supermarkt in wordt
gevestigd. Verder is er ruimte voor horeca, een
sociale voorziening voor de wijk en een terras.
Op de plek van de pastorie komen studentenwoningen. De supermarkt krijgt een ingang aan de
zijkant van het kerkgebouw, direct naast de
hoofdingang. De horeca en sociale voorziening
voor de buurt komen aan de voorkant.
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En zo blijven ook deze twee markante gebouwen
behouden voor de toekomst. En is dit voorlopig
de laatste aflevering in deze serie.
Nicolette Faber-Wittenberg

Orgelconcert Petra Veenswijk zaterdag 2 april
De Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse
Kerk nodigt Petra Veenswijk uit in de Lutherse
Kerk. Zonder nu al haar gehele CV te verklappen,
vermelden we hier graag dat zij na haar diplomering een jaar lang interpretatielessen bij Daniël
Roth te Parijs volgde en les had bij Marie- Louise
Jaquet- Langlais en Jean Langlais. Zij behoort tot
de laatste leerlingen van Jean Langlais. Zij geeft
lezingen en workshops vooral over Frans romantische orgelmuziek en de muziek van Jean Langlais. Zie ook de website; www.veenswijkorgel.nl.
Petra speelt werken van J.S. Bach, César Franck,
Alexandre Guilmant en uiteraard van Jean Langlais.
Aanvang 15.30 uur, toegang € 10,-. Van harte
aanbevolen.

Orgelconcert Léon Berben zaterdag 7 mei
De Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse
Kerk nodigt Léon Berben uit in de Lutherse Kerk.
Als klavecinist en organist kan Léon Berben
worden beschouwd als meester in zijn vak. Zijn
omvangrijke kennis van muziekgeschiedenis en
historische uitvoeringspraktijken maken hem tot
één van de leidende specialisten in oude muziek.
Zijn repertoire omvat met name klaviermuziek
gecomponeerd tussen 1550 en 1790. Als titulairorganist is hij verbonden aan het historische
orgel van de St. Andreaskerk in Ostönnen, waar
een van de in oorsprong, oudst bespeelbare
orgels ter wereld staat (1425/1721). Léon speelt
werken van G. Frescobaldi en J.S. Bach. Aanvang
15.30 uur, toegang € 10,-.
Van harte aanbevolen.

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 2 april
Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 14)
Maandag 4 april
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 9)
Dinsdag 5 april
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)
Maandag 11 april
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 9)
Dinsdag 12 april
Senioren paasviering, 10.30 uur (pag. 8)
Dinsdag 19 april
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)

Maandag 25 april
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 9)
Dinsdag 26 april
Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8)
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)
Woensdag 27 april
Boekenmarkt/Koningsdag, 10.00 uur (pag. 9)
Maandag 2 mei
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 9)
Dinsdag 3 mei
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)
Zaterdag 7 mei
Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 14)

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.
14

51e jaargang
no. 4
april 2022

06-14853009

NL35RABO0373720831

Hoi!
Wat vierden we een mooi feest met zoveel
kinderen en grote mensen bij de Kliederkerk op
27 maart! Toen jullie binnen kwamen, werd er
direct mooi gekleurd en daarna hoorden en
zagen we Cornelien vertellen over het verhaal
van de verloren zoon. De vader was heel blij,
dat zijn jongste zoon terug kwam, maar de
oudste zoon was helemaal niet zo blij in het
begin. Hij vond het allemaal maar oneerlijk.
Maar ook hij werd uitgenodigd op het feest. Zou
hij direct naar binnen gegaan zijn om te dansen?
Dat weten we niet zeker, maar wij hebben in
ieder geval wel gedanst. Dat was leuk! Na het
knutselen en vieren, hebben we gegeten. We
hadden hele lange tafels en de patatjes en
snacks gingen gewoon op het tafelkleed. Het
was een echt feestmaal. Met zelf gesneden fruit
toe.

Samen met de kinderen van de Lukaskerk vieren
we op 10 april Palmpasen. We beginnen in de
lutherse kerk en na het moment met de doos
gaan we snel onze palmpaasstokken versieren.
In een mooie optocht komen we dan in de kerkzaal. Van daaruit lopen we direct door naar de
Lukaskerk waar de grote mensen al op ons
wachten. Ook zij willen onze palmpaasoptocht
zien. En als we ook daar een rondje gelopen
hebben, eten we pannenkoeken. Lekker! Kom je
ook? Neem je eigen stok maar mee of vraag of
wij er eentje voor je klaarleggen (mailen naar
Mascha: kruisbesmascha@gmail.com)

En op zaterdag 16 april vieren we samen het
Kinderpaasfeest. Om 14.00 uur kun je komen
oefenen en verkleden, om 15.30 uur begint de
viering. Als je meer wilt weten, stuur dan een
berichtje naar lutherheraut@gmail.com., dan
komt alle informatie naar je toe.

Op 3 april is er weer een gewone kinderkerk.
Nou ja, gewoon? We zijn nog steeds bezig met
de vraag “Ben jij klaar voor het feest?’. Daar
moeten we nog een antwoord op vinden. Kom je
ook en hang je dan een nieuwe vlag in de kerk?

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

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

Jesaja 58:7-10
Filipenzen 3:7-14
Lucas 20:9-19

Zondag 10 april
Psalmarum
Ds. Erwin de Fouw

Lucas 19: 29-40
Jesaja 50:4-7
Lucas 22:1-23:56

Collecten (pag. 6)

LFW
Onderhoud gebouwen
Kleur: paars
Haagse Jeugdraad
Kerk
Kleur: paars

Maandag 11 april
Vesper, 18.00 uur (pag. 7)
Ds. Erwin de Fouw

Kleur: paars

Dinsdag 12 april
Vesper, 18.00 uur (pag. 7)
Ds. Erwin de Fouw

Kleur: paars

Woensdag 13 april
Vesper, 18.00 uur (pag. 7)
Ds. Jannet van der Spek

Kleur: paars

Donderdag 14 april
Witte donderdag, 19.30 uur
Ds. Jannet van der Spek
Viering Avondmaal (pag.7)

Exodus 12:15-20
Psalm 81
Johannes 13:1-15

Vrijdag 15 april
Goede vrijdag, 19.30 uur
Ds. Erwin de Fouw
m.m.v. cantorij Maarten Luther

Hosea 6: 1 - 6
delen uit
Marcus 14 en 15

Luthers genootschap
kerk

Kleur: wit

Kleur: paars

Zaterdag 16 april
Kinderpaasviering (pag. 15), 14.00 uur
Paaswake, 21.00 uur
Ds. Jannet van der Spek
Doop en belijdenis

Kleur: wit

Zondag 17 april
Pasen
Ds. Erwin de Fouw
m.m.v. cantorij Maarten Luther
Zondag 24 april
Quasi Modo Geniti
Ds. Jannet van der Spek
LuLu viering in Lukaskerk (Om en bij 2)

Ezechiël 37:1-14
I Korintiërs 5:7-8
Marcus 16:1–8
Genesis 28:10-22
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

Zondag 1 mei
Misericordias Domini
Ds. Fokke Fennema, morgengebed
Aansluitend gemeentevergadering (pag. 3)
Colofon
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