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Licht in de kerk!
Koster Henk Baaima boft maar om zulke foto’s te kunnen maken in onze kerkzaal. Dit
plaatje werd gemaakt tijdens de opbouw van het Rewire Festival. Wat een krachtig licht
komt ons tegemoet! We warmen ons aan het licht van Pasen.
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Rest mij nog u te wijzen op de invulling van
zondagmorgen 1 mei. We houden dan een Metten
(morgengebed), waarin ds. Fokke Fennema zal
voorgaan en aansluitend wordt dan de gemeentevergadering gehouden, waarvoor collega Jannet
van der Spek een interactief programma heeft
uitgewerkt. Dat belooft een bijzondere en
creatieve aanpak te worden, terwijl toch alles wat
besproken en besloten moet worden, aan de orde
komt.
Een hartelijke groet,
mede namens collega ds. Jannet van der Spek,
ds. Erwin de Fouw
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Pastoralia
Beste mensen,
We kunnen terugkijken op een reeks indrukwekkende en bemoedigende erediensten in de week
voor en van Pasen.
De Goede Week begon met Palmzondag. Op die
dag deed Nicolette Faber-Wittenberg belijdenis
van het geloof en werd zij ingezegend als diaken.
In dezelfde dienst stonden we stil bij een periode
van tenminste 50 jaar na de geloofsbelijdenis van
een groot aantal gemeenteleden. Twee van hen,
Ries de Weerd en Janey Keuning-van Dam,
brachten een persoonlijk getuigenis in van hun
geloofsweg in de halve eeuw sinds hun eigen
geloofsbelijdenis en aanneming. We waren blij
dat veel mensen gehoor hadden gegeven aan de
uitnodiging voor deze bijzondere viering.
De kinderen completeerden het feest door in
groten getale ons te verblijden met hun
palmpaasstokken.
De vespers van maandag tot en met woensdag
waren gevarieerd: een klassiek-lutherse op
maandag, een gregoriaanse op dinsdag (met
dank aan Hans Jansen en zijn schola cantorum
gregoriana) en een Taizévesper op woensdag. Die
laatste werd georganiseerd en gehouden door
enkele jongeren uit onze gemeente en de Lukaskerk. Het was een inspirerende vesper, waarbij
veel mensen aanwezig waren. Heel mooi om te
zien hoe jongeren actief betrokken waren bij de
voorbereiding van en het voorgaan in deze
vesper.
Op Witte Donderdag was er een innige dienst met
avondmaal, Goede Vrijdag een indrukwekkende
dienst met prachtige bijdragen van de cantorij en
in de Paaswake was er een feestelijke intocht van
het licht van de nieuwe paaskaars (mooi is deze
geworden, met dank aan mevrouw van Oudheusden, Hanna en Mascha!) en werden we verblijd
en ontroerd door de belijdenis en doop van
Laurens Zwaak in ons midden. Op Stille Zaterdag
was er de kinderpaasviering, met een paasspel
(met zang en dans van vlinders en bloemen!) dat
door Jolien Dekker was herschreven. En ten
slotte, was er op paasochtend een feestelijke
paasviering met inspirerende medewerking van
de cantorij. Het was goed dit zo met elkaar te
kunnen beleven. Een heel hartelijk woord van
dank aan onze kerkmusici, kerkenraadsleden,
vrijwilligers, jongeren, kinderen en kosters die
deze diensten hebben mogelijk gemaakt.
En Pasen is niet voorbij, laten we elke dag leven
vanuit het opwekkende evangelie van Pasen dat
hij is opgestaan en ons voorgaat in het leven!

In Memoriam
Op 29 maart overleed mevrouw Catharina Sophia
Scheltema-Hellingman, in de leeftijd van negenennegentig jaar. Ineke Scheltema werd geboren
in Nederlands Indië, in Soerabaja. Vlak voordat in
Nederland de oorlog uitbrak, deed ze belijdenis
van het geloof, in de lutherse kerk. Ze was in die
tijd ook betrokken bij het kinderwerk in de
lutherse gemeente. Daarvoor werd de Westhillmethode gebruikt, waarover ze altijd enthousiast
bleef.
Ze ging werken bij het ministerie van Defensie,
als ‘Marva’ en trouwde met Hugo. Omdat hij later
ambassadeur werd, woonden zij samen op
verschillende plekken over de hele wereld. Als
ambassadeursvrouw ontwikkelde zij haar grote
talent in het onderhouden van sociale contacten
en het ontvangen van mensen. Ook was en bleef
ze haar leven lang breed geïnteresseerd in
literatuur en theologie. Na Hugo’s dood vond ze
opnieuw levensgeluk met Emile. Kerkelijk gezien
was ze zeer oecumenisch ingesteld. Tot op hoge
leeftijd reed ze wekelijks zelf met haar auto naar
de Kloosterkerk. Toen dit niet langer kon, boden
de ouderendiensten in de lutherse kerk haar de
gelegenheid toch kerkdiensten mee te vieren. En
in Waalsdorp, waar ze de laatste jaren woonde,
nam ze deel aan de gesprekskring van de
Duinzichtkerk.
De rouwadvertentie waarmee kennis gegeven
werd van haar overlijden gaf blijk van haar
lutherse wortels: ‘Een vaste burcht is onze God’,
stond erboven. Vanuit dat geloof is op 4 april in
de Kloosterkerk afscheid genomen van mevrouw
Scheltema en weten wij haar bij God geborgen.
Ds. Erwin de Fouw

DE LUTHER HERAUT voor juni 2022
verschijnt op zaterdag 4 juni 2022. Kopijsluiting: vrijdag 27 mei 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).
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Uit de gemeente
De kerkenraad vergaderde
In de aprilvergadering bespreken we de notitie van
onze predikanten ‘Wat is pastoraat’. Op grond van
het evangelie vanuit de gelovige gemeenschap
betekent dit omzien naar elkaar: elkaar bewaren
bij het geloof, de hoop en de liefde. Binnen onze
gemeente zien we naar elkaar om, maar voelt een
ieder zich gehoord en gezien? Een vraag waar we
nog geen duidelijk beeld bij hebben. Wat verwacht
u als gemeentelid van een predikant, een kerkenraadslid of van een ander gemeentelid en vooral
wat heeft u nodig? Wilt u dit met ons delen? Zie
ook het bericht in het aprilnummer van de Luther
Heraut op pagina 4 (onderaan) om in geval van
verhuizing, ziekenhuisopname, ziekte of zorgen,
maar ook een overlijden bij ons te melden. Het
gaat niet alleen om leed, maar alles waar uw hart
vol van is.
BHV: geen aanmeldingen naar aanleiding van de
oproep in het aprilnummer van de Luther Heraut.
Vanuit de kerkenraad gaan Mascha de Haan, Jolly
Valstar en Helena Axler de opleiding volgen.
Wilt u nog eens overwegen om deze belangrijke
taak op u te nemen? Aanmelden kan via de
kerkrentmeesters.
Toekomst Luthers Nederland: op 9 april gingen de
lutherse gemeenten hierover in gesprek. Er komt
nog een gespreksverslag. U wordt nader geïnformeerd.
Lutherse vertegenwoordigers in diverse Haagse
overleggen: Erwin de Fouw in de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Den
Haag en Nicolette Faber in de Beheercommissie
van Kerk in Den Haag. Een vertegenwoordiging
voor de Haagse Gemeenschap van Kerken, het
Aandachtscentrum en voor het Haags Vredesberaad is nog in beraad.
Loes Klijn, secretaris

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.
Ida Baaima, Peter Crom, Erwin de Fouw,
Ewald Grund, Mascha de Haan,
Myrthe de Haan, Jannet van der Spek
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Uit de Diaconie
Tijdens de feestelijke viering op Palmzondag werd Nicolette Faber (officieel)
ingezegend als diaken. De spreekwoordelijke zegen van ons had zij allang en
wij zijn zeer gezegend met Nicolette. Na het intens
verdrietig afscheid van Ineke en Irene heeft Nicolette de bestuurlijke kant van de Diaconie op bewonderenswaardige wijze opgepakt! Tijdens deze
dienst werd ook duidelijk dat belijdenis doen en
direct voor een ambt ingezegend worden niet volstrekt uniek is: in de terugblik 50 jaar belijdenis, door Ries de Weerd kwam dit ook al naar
voren.
Rekenkundig is de bezetting van de Diaconie nu
50%, er zijn nog twee vacatures, mensen dus die
mee willen denken over en werken aan de diaconale roeping die we als gemeente hebben.
Het uitgebreide artikel naar aanleiding van de
oorlogen en de vreselijke gevolgen, toegespitst op
Oekraïne, in de vorige Luther Heraut (blz. 8 en 9)
is helaas niet achterhaald en ook dichtbij huis is
onze presentie noodzakelijk, denk bijvoorbeeld aan
de slachtoffers van de toeslagen affaire.
We gaan door als levende kerk, voor de komende
tijd bijvoorbeeld met ondersteuning bij vakantieactiviteiten, maar ook problemen dichtbij huis
willen wij onder ogen zien.
Na de feestelijke start gaan we nu verder, en dat
niet zonder u!
Vanuit de Diaconie een hartelijke groet,
Gerard van der Laan
Van de ouderlingen
De veertigdagentijd ligt weer achter ons en we
maken ons op voor Hemelvaart en Pinksteren.
Tijdens de Goede Week vond elke dag een viering
plaats in de kerk en zo konden we deze tijd gezamenlijk intenser beleven. Mooi om samen vieringen
voor te bereiden en te ervaren. Het geeft weer veel
energie om ons te richten op de tijd die voor ons
ligt. Bij de ouderlingen zijn we nu druk met het
voorbereiden van de periode voor de zomer en wat
is het fijn om weer activiteiten te bedenken die live
plaatsvinden. Zo bereiden we bijvoorbeeld de
Tischrede voor, die op 2 juni gepland is. Ook zijn
we druk met de voorbereidingen van de gemeentevergadering van 1 mei en we zijn erg benieuwd
naar de input die we van u krijgen.
Hopelijk tot dan!
Mirthe Mulders

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
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.

Rondom de zondag
Opbrengsten van de collecten
Opbrengsten van de collecten van
21 maart 2022 tot en met 17 april 2022 met de
volgende collectedoelen:

Seniorenbijeenkomst
Els Pellen, tel. 079-3423963 en
Joke Momberg, tel. 06-22750242

Lutherse Wereldfederatie
Haagse Jeugdraad
Paascollecte seniorendienst
Luthers Genootschap
Paascollecte
Kerk
Onderhoud gebouwen

Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse Kerk
scmlk070@gmail.com

Contant

€
€
€
€
€
€
€

pin/internet

85,70 € 15,00
178,15 € 35,00
183,10 -165,40 -190,25 -386,40 -286,90 --

€
€
€
€
€
€
€

totaal
100,70
213,15
183,10
165,40
190,25
386,40
286,90

Ondanks dat we de diensten weer in de kerk
vieren, volgt ook een aantal gemeenteleden de
diensten via de livestream. Ook dan kunt u uw
bijdrage aan de betreffende doelen of als
algemene donatie overmaken. Na 20 maart 2022
werd voor KIA-40Dagentijd-zending nog € 20,00
gedoneerd en ook voor Prelude, de Straatkrant
en de KIA-Kliederkerk kwam voor elk van de doelen nog € 20,00 binnen. Als bijdrage voor de
vervoerskosten (taxi’s) werd € 250,00 overgemaakt.
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.

Orgelcommissie
Contactpersoon: Nico van Stokrom
Kerkkoor Maarten Luther
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com
Elke dinsdagavond van 20.00–21.30 uur.
Stichting Wees– en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220
Jour der Senioren
Els Gaemers, tel. 070-3200972
Werkgroep publiciteit
Coördinator: Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com),
webbeheerder: Anders van der Meij
Leden: Lideke Gaemers, Ida Baaima
Coördinatie auto– en taxivervoer
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de
zondagse eredienst kunt komen, neem dan

Alle gevers hartelijk dank.
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Collecten Diaconie

29 mei 2022 – Voedselbank (dienst samen
met de Lukaskerk)
De Lukaskerk is één van de uitgiftepunten van de
Voedselbank Haaglanden. De Voedselbank heeft
elke donderdagmorgen Open Huis in de
Lukaskerk. Veel gezinnen hebben deze ondersteuning hard nodig om rond te kunnen komen.
Wekelijks voorziet Voedselbank Haaglanden
ongeveer 1.850 huishoudens in Rijswijk, Den Haag
en Zoetermeer van een voedselpakket. Door onze
nauwe samenwerking met de Lukaskerk zijn ook
vrijwilligers van onze kerk betrokken bij de
Voedselbank. De afgelopen tijd is het aantal
gezinnen, dat deze ondersteuning nodig heeft,
alleen maar toegenomen. De Voedselbank kan uw
ondersteuning dan ook goed gebruiken.

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.
8 mei -2022 - Werkgroep voor Kerkmuziek
De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
zet zich in voor de verspreiding van de kerkmuziek
in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het
bijzonder. Dat gebeurt door het onderhouden en
verbreiden van specifieke kennis over liturgie en
kerkmuziek vanuit de Lutherse kerkmuzikale traditie. Zij zijn op diverse gebieden actief en hebben
al velen enthousiast weten te maken voor de
vocale en de instrumentale kerkmuziek. Ze organiseren werkweken voor kerkmuziek, muziekdagen
voor jeugd en jongeren, studiedagen voor
kerkmusici en korendagen. Daarnaast ze geven
drie à viermaal per jaar het tijdschrift 'Musica
Sacra' uit en verzorgen ook regelmatig andere
publicaties en muziekuitgaven. Met kerkmusici,
koorzangers en predikanten wordt nauw contact
onderhouden.

5 juni 2022 – KIA-collecte Zending (ZuidAfrika) (dienst samen met de Lukaskerk)
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in
armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal
verbeteren. Dat maakt hen passief en zonder
hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse
organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies
weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De
Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden
verhogen hun voedselopbrengst. In het kader van
‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert deze organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele
verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Ouderendienst 15 mei
De uitnodigingsbrief naar onze ouderen is
verstuurd. De middagdienst vangt aan om
14.30 uur en eindigt omstreeks 16.00 uur.
U allen bent van harte welkom om deze dienst,
15 mei 2022 – Cantorij
waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, mee te
De lutherse kerk heeft de naam een zingende kerk maken. Ds. Erwin de Fouw gaat voor en leidt de
te zijn. Maarten Luther zelf schreef en componeer- dienst. Wilt u ons helpen bij het begeleiden en helde tal van liederen, waarvan enkele opgenomen
pen bij het rondbrengen van koffie en thee,
zijn in het Liedboek. De wisselwerking van woord
ook dan van harte welkom!
en muziek in de liederen uit de lutherse traditie
Namens de Lukaskerk:
geeft uitdrukking aan wat ‘de levende stem van
Christine Scheurkogel
het Evangelie’ wordt genoemd. De Cantorij
Namens de lutherse gemeente:
Maarten Luther vertolkt deze ‘levende stem van
Sara de Weerd-Walakutty
het Evangelie’ en ondersteunt hiermee zes tot acht
keer per jaar de gemeentezang in de eredienst en
draagt bij aan de liturgie door het zingen van
Hemelvaart 26 mei
motetten, antifonen, liedzettingen, anthems
Op donderdag 26 mei is er een LuLu-viering in de
(lofzangen) enz. De ongeveer twintig leden van de Lukaskerk om 10.15 uur. Thema is Schepping,
cantorij repeteren wekelijks, onder leiding van
eerbied en verwondering. Voorganger is
Monique Schendelaar, op dinsdagavond.
Christiaan Donner.
Om 8.00 uur kunt u mee doen met dauwtrappen
22 mei 2022 – Micro Hydro Project - Papoea
(locatie wordt nog bekend gemaakt) gevolgd door
Nieuw Guinea
een ontbijt met de traditionele beschuit met aardVanuit de provincie Papoea Nieuw-Guinea wordt
beien. Daarvoor kunt u zich opgeven via
door de kerk initiatieven genomen om de leefsitu- groenelukaskerk@gmail.com (Waltraut Stroh).
atie van de mensen te verbeteren. Er is grote
Ds. Jannet van der Spek
behoefte aan schoon drinkwater en elektriciteit.
Ook wordt de scholing van jongeren aan een
Pinksteren 5 juni
technische school opgenomen om zo zelf de
Pinksteren vieren we samen met de Lukaskerk in
projecten uit te voeren. Freddy Sapioper heeft de de Lutherse Kerk. Een groep gemeenteleden is
leiding bij dit project. Apilena verzorgt de informa- bezig met het voorbereiden van deze dienst. Meer
tie en is de contactpersoon voor de Diaconie.
informatie volgt via de kerkmail Teken van leven.
Mascha de Haan
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Paasboodschap
Het is een mooie traditie, dat onze gemeente
jaarlijks paasboodschappen uitwisselt met onze
partnergemeente in Kusu Kusu Sereh. Wij stuurden hen foto’s van de nieuwe paaskaarsen en de
kinderen met hun palmpaasstokken. Wij kregen
deze boodschap van hen.
PAASBOODSCHAP
De Molukse Protestantse Kerk in Kusu-Kusu
Sereh, Beth-Fage kerk in Ambon groet u van
harte en wenst u een gezegend Paasfeest.
Wij danken u voor het Paasbericht en de foto’s
die wij hebben mogen ontvangen.
We zijn dankbaar onze Gandong weer te kunnen
ontmoeten middels onze samenwerking “Gereja
Gandong”. We zijn dankbaar, dat God ons blijft
leiden. Dit jaar is het 3e jaar dat we Paasfeest
vieren in een situatie waarin de Covid-19pandemie nog niet volledig is geëindigd. Pasen
herinnert ons eraan dat Christus zegeviert over
de macht van de dood. Ter inspiratie van het
Paasthema van dit jaar: Er is kracht achter de
gerolde steen (Lucas 23:56b - 24:1-12), hebben
we de gelegenheid om de volgende paasboodschap over te brengen aan de Gandong Lutherse
Kerk in Nederland:
Pasen bevestigt ons, dat er een macht is die
groter is dan de macht van de dood en andere
machten die het leven vernietigen. Die kracht is
de kracht van God die leven geeft. Het was de
kracht van God die Christus uit de dood deed
opstaan en Christus over de dood deed
zegevieren. Pasen herinnert elke gelovige eraan
zich bewust te zijn van alle vormen van macht
die het leven kunnen vernietigen. Wat onze
huidige situatie ook is, zo ook de oorlog tussen
Rusland en Ukariane, blijf geloven en houd altijd
vast aan het geloof dat de God die Christus heeft
opgewekt, de God is die het leven redt.
Pasen laat zien dat Gods levengevende kracht in
staat is om de obstakels van het leven uit de weg
te ruimen. "De rots is weggerold." Pasen moedigt
de discipelen aan om in alle hoeken van de
wereld getuige te zijn van de opstanding van
Christus. Bedenk dat zelfs oorlogen, lijden,
verplettering en doodsbedreigingen ons niet
kunnen scheiden van Gods liefde (Rom 8:35-39).
Gods reddende liefde is geopenbaard in Christus
Jezus, onze Heer. We leven ermee. Leef daarom
in liefde voor elkaar. Help anderen in nood, bid
en steun voor diegenen die worstelen om uit de
angsten van het leven te komen. Moge de liefde
van God met ons zijn, vrede zij met ons.
De genade van de Heer Jezus Christus zij met
ons allen, nu en voor altijd.

Door de week heen
Jour der senioren
Op 11 mei is de Jour der Senioren, om 13.30 uur,
in de gemeentezaal van de Lutherse Kerk. Onder
het genot van een kop thee of koffie met wat
lekkers erbij wil ik dan graag met u in gesprek
gaan over het geloof in uw leven. Een aantal
gespreksvragen geef ik hierbij alvast mee, zodat
u er over kunt nadenken. Uiteraard zien we op
die middag wel waar we verder nog over praten.
•
Wat is in uw hele geloofsleven (van meet af
aan) voor u van waarde geweest?
•
Wat is anders geworden? (minder, sterker
of nog anders)
•
Wat is uit uw geloofsleven verdwenen?
We hopen u te ontmoeten!
Hartelijke groeten,
mede namens Els Gaemers,
ds. Erwin de Fouw
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Tischrede 2 juni over Paulus,
met ds. Trinette Verhoeven
Op donderdagavond 2 juni houdt onze
oud-predikante Trinette Verhoeven een tafelrede
tijdens een maaltijd in de kerk. Zij spreekt dan
over de hedendaagse interpretatie van de
theologie van de apostel Paulus.
Maarten Luther stelde het begrip ‘genade’
centraal in zijn theologie van de rechtvaardiging
en baseerde zich hierbij met name op de brieven
van Paulus uit het Nieuwe Testament. Luthers
opvatting van de rechtvaardiging was er kort
gezegd een waarbij God de mens eenzijdig
rechtvaardig ‘verklaart’. Een toerekenende
rechtvaardiging, dus. De lutheranen na hem
hebben dit altijd vastgehouden. Ds. Verhoeven
stelt hierbij op basis van recente herinterpretaties
van de Paulijnse brieven kritische vragen. Ze zal
op deze avond iets vertellen over die nieuwe
opvattingen en over hoe zij die zelf heeft
verwerkt in haar persoonlijk geloof en - theologisch denken. Ook zal zij een voorzet geven voor
een visie op rechtvaardiging waarbij meer
aandacht is voor de werking van de Heilige
Geest, waardoor ook de eigen rol van de gelovige
in het rechtvaardigingsproces serieuzer wordt
genomen. Het belooft een interessante avond te
worden over hét lutherse onderscheidingskenmerk bij uitstek. Wij hopen dan ook dat wij velen
van u zullen ontmoeten!
Aanvang: 18.00 uur. Zaal open 17.45 uur.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Opgave kan bij ds. Erwin de Fouw,
via erwindefouw@telfort.nl.

24 mei ontmoeting met ELG het Gooi
Op 24 mei brengt een groep Lutheranen uit het
Gooi een bezoek aan onze kerk. Om 11.00 uur
zullen zijn een concert bijwonen van Marco van
den Toorn. Vanaf 12.00 uur is er een lunch en
ontmoeting. Tijdens de lunch zal Mascha de Haan
ons vertellen over haar bezoek aan de conferentie in Addis Ababa in 2019; het startpunt van een
groot onderzoek naar ‘de lutherse identiteit’.
Onze senioren hebben al besloten om zich aan te
sluiten, maar we vinden het leuk als er nog veel
meer mensen komen.
Graag aanmelden via lutherheraut@gmail.com

Het gebed moet doorgaan!
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!

Seniorenkring in mei
Wat was het fijn om weer met elkaar het
Paasfeest te vieren. We hebben genoten van de
ontmoeting met elkaar, de woorden van
ds. Erwin de Fouw, de muziek van Roelfien
Folkersma, de lunch en het optreden van Baboes
in de middag.
Er staan in mei twee bijeenkomsten gepland.
Op dinsdag 10 mei is er een spelletjesmiddag,
aanvang 13.30 uur.
Op dinsdag 24 mei komt de lutherse gemeente
’t Gooi op bezoek in de Lutherse Kerk. Zij luisteren eerst naar een orgelconcert en vanaf 12.30
uur zijn wij allemaal welkom om de lutheranen
uit ’t Gooi te ontmoeten en samen met hen te
lunchen.
Wij hopen dat alle deelnemers van onze
seniorenkring hierbij aanwezig kunnen zijn.
Met hartelijke groeten,
namens alle vrijwilligers,
Els Pellen



Wekelijks in de Lutherse Kerk op dinsdag om 17.30 uur
Op dinsdag gaan om 16.00 uur de deuren
van de kerk aan de Lutherse Burgwal open.
Binnen zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie een van de voorgangers.
Er is koffie en thee en gelegenheid om met
de andere aanwezigen en vrijwilligers
spreken. In de stiltehoek kunt u een kaars
aansteken en/ of een gebedsintentie schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsintentie wordt dan opgenomen in de voorbeden
tijdens het moment van stilte, bezinning en
gebed. Om 17.30 uur vindt dit moment
plaats. Er wordt een Bijbeltekst gelezen,
gevolgd door stilte en voorbeden.



Vlag bij de Russische ambassade
De tussendemiddagwake bij de Russische
ambassade is gestopt. Er hangt nu een Oekraïense vlag en mensen zijn uitgenodigd
om een uur in te tekenen en bij de vlag te
gaan staan: https://
haagsvredesinitiatief2017.nl/
vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/



Coventrygebed
Eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur
op het ‘Vredesplein’ St. Jacobuskerk, Parkstraat 64a, het ‘Coventrygebed’

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.
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In de stad en verder….

Oproep voor bazaar (vrijwilligers + spullen)
In de vorige Luther Heraut heeft u kunnen
lezen dat de bazaar komt op zaterdag
17 september.
Heeft u goed verkoopbare spullen, kleding of
boeken, dan willen wij u vragen om deze voor
ons te bewaren. Begin september wordt alles
ingezameld. U leest meer hierover in het
septembernummer van de Luther Heraut.
Om de bazaar goed te kunnen organiseren
hebben we heel veel vrijwilligers nodig.
•
Op donderdag 15 en vrijdag 16 september
om alles klaar te zetten.
•
Op zaterdag 17 september om alles te
verkopen.
•
Op maandag 19 september om alles weer
keurig op te ruimen.
Op al deze dagen is hulp nodig in de ochtend en
in de middag. U kunt zich ook voor de hele dag
aanmelden en zelfs voor meerdere dagen en
meerdere dagdelen. Er is veel te doen om alles
vlot te laten verlopen. Als u voor de zaterdag een
voorkeur heeft voor iets (koffiehoek, boekenhoek, kledingverkoop, loterijverkoop, rad van
avontuur, verkoop van div. artikelen, kinderhoek,
verkoop van zelfgemaakte handwerkartikelen en
jam e.d.) dan kunt u dat bij uw aanmelding
aangeven. Wij proberen daar dan zoveel mogelijk
rekening mee te houden bij het indelen van de
vrijwilligers.
Noteert u deze data vast in uw agenda?
U kunt zich nu al aanmelden als vrijwilliger bij
Els Pellen (079-3423963 / 06-50434300 ) of via
de mail epellen@ziggo.nl
Wij hopen er met elkaar weer een heel gezellig
dag met een goede opbrengst van te maken.
Namens de bazaarcommissie,
Els Pellen

1 juni Lukaskerk Keti Koti
dialoog, bezinning &
liefdesmaal
van bewustwording naar verandering
In deze tijd van toenemende
bewustwording over ons gedeelde
slavernij- en koloniaal verleden, nodigen de
Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK,
www.oecumenedenhaag.nl) en de Lukaskerk uit
tot een gezamenlijke Keti Koti dialoog. Centraal
staat het delen van ervaringen uit verleden en
heden, elkaar ontmoeten van ‘aangezicht tot
aangezicht’ en wegen vinden naar een gedeelde
toekomst. Ook staan we stil dat dit meer is dan
een gedeeld verleden, het is ons nationale
verleden.
Op 1 juni 2022 vanaf 18.00 uur ben je van harte
welkom. We ontvangen je graag in de Lukaskerk,
Om en Bij 2 in Den Haag. Vanaf 1 mei kun je je
aanmelden via: www.oecumenedenhaag.nl/
ketikoti
Ds. Jannet van der Spek
Zomerkamp (oproep 7-9 jaar)
Van 9 tot 16 juli 2022 wordt, in de buurt van
Veldhoven, het zomerkamp georganiseerd voor
kinderen van 7 t/m 15 jaar. De inschrijvingen
hiervoor lopen goed, alleen voor de leeftijdsgroep
van 7-9 jaar blijven de inschrijvingen een beetje
achter. Speciaal voor deze groep brengen we het
zomerkamp nog even extra onder de aandacht.
Want wat is er leuker dan je zomervakantie te
beginnen met een avontuurlijk en spectaculair
zomerkamp van de Evangelisch-Lutherse
Jeugdraad Den Haag. Je ontmoet daar niet alleen
leeftijdsgenoten, maar je beleeft ook spannende
avonturen. En wanneer je van kampvuur,
bosspelletjes en zwemmen houdt is dit
zomerkamp echt iets voor jou. De kampleiding
kijkt uit naar jullie inschrijving. Voor meer
informatie: www.hetvakantiekamp.nl

Vakantieweken met goede zorg en warme
aandacht
Is het voor u lastig om op vakantie te gaan,
omdat u hulp nodig heeft bij de dagelijkse
verzorging of omdat u verpleegkundige zorg
nodig heeft? Stichting SIV organiseert vakantieweken, speciaal voor u. SIV is opgericht door de
protestantse kerken uit Den Haag en omgeving,
met als doel mensen met een lichamelijke
beperking een fijne week vakantie te bieden. We
verblijven op een mooie, aangepaste en rolstoelvriendelijke locatie. We genieten er van de
natuur, leuke activiteiten en de gezelligheid.
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Tijdens de vakantie staan vrijwilligers, waaronder
verpleegkundigen, voor u klaar. Er zijn nog
plekken beschikbaar in onze vakantieweken van
komende zomer. Wilt u meer informatie? Kijk op
www.stichting-siv.nl, of neem contact op via
070-3181654 of buro@stichting-siv.nl.

Nieuws van de Beth Fage gemeente
in Kusu Kusu Sereh
Via onze contactpersoon Paulien Parera weten we
hoe het met onze gandonggemeente in de verre
Molukken gaat. Lang leve Whatsapp en de email!
Ze zijn blij met de paasboodschappen over en
weer.
Op Palmzondag deden 42 jongeren belijdenis en
op Goede Vrijdag werden drie kinderen gedoopt.
Blij waren ze met de beelden die wij stuurden
van onze palmzondagviering met de optocht
van de kinderen met hun versierde palmpaasstokken.
Onze zelfgemaakte kaarsen voor de kerk en
kinderkerk werden bewonderd!
Heel dankbaar zijn ze met de giften die zij ontvingen middels de collecten die wij regelmatig voor
hen houden. Zo hebben zij een nieuwe computer
en een projector aangeschaft, die in de kerk
dienst doet ter ondersteuning van de eredienst.
Trots zijn ze dat zij een nieuw onderkomen
konden bouwen voor de zondagschool. Het
gebouw is klaar en zal in mei worden ingewijd en
in gebruik genomen. Bijgaand ziet u nu nog een
leeg gebouw. We hopen in mei een gebouw te
laten zien met kinderen.
Het geeft ieder die betrokken is met deze contacten overzee een goed gevoel dat wij lief en leed
kunnen delen,

Cursus theologische vorming voor
geïnteresseerden (TVG)
Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en
bijbel. Heb je nou net als de kamerling uit het
Bijbelverhaal in Handelingen 8, en dat was 2000
jaar geleden, dat als je de bijbel leest, je net als
hij met vragen zit zoals, wat wordt er nou precies
bedoeld. Daar kun je tijdens de cursus
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden
antwoorden op krijgen.
Kom dan naar de info-ochtend op zaterdag 14
mei in de Christus Triomfator Kerk, Juliana van
Stolberglaan 154 te Den Haag. Om 10.00 uur
staat de koffie klaar. Om 10.30 willen we beginnen tot ongeveer 13.00 uur. Tijdens de ochtend
zullen enkele docenten iets over de lessen vertellen en krijgt u alle informatie over de cursus.
Natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen.
Doet u mee, laat dat dan even weten. Mail of bel
naar de secretaris: Annemarie van Duijn:
w.van.duyn1@kpnplanet.nl of
tel. 071-4073566 / 06-55375048
Of ga naar de website van de TVG Den Haag:
www.tvgdenhaag.nl

namens externe contacten en
Paulien Parera op Ambon,
Sara de Weerd-Walakutty
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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.

achterhaald, uit de tijd. Het moderne hoogtepunt
van de kerkdienst werd gevormd door de cantates die meer ruimte boden voor orkestrale ouvertures, concertante koren en koralen etc. Motetten
waren armeluismuziek geworden en van Bach
werd ook niet verwacht dat hij eigen motetten
zou schrijven. Desalniettemin behoren Bachs
motetten tot het beste van zijn vocale oeuvre.
Al zou men evenzeer kunnen denken dat hij deze
muziek bedacht heeft om de menselijke stem te
ontwrichten, zo hardnekkig instrumentaal zijn de
verschillende lijnen hier soms uitgewerkt. Het
effect op de luisteraar is echter overweldigend.
De motetten zijn naar alle waarschijnlijkheid
private opdrachten geweest voor specifieke
plechtigheden en werden vaak maar een keer
uitgevoerd. Daarom werden ze niet goed gearchiveerd. De kans dat sommige niet bewaard zijn, is
groot. Laat u tijdens dit concert meevoeren met
de opbouw in meerstemmigheid. Orgelsolo’s
worden afgewisseld met het vierstemmige motet
Lobet dem Herrn, het vijfstemmige motet Jesu,
meine Freude en het dubbelkorige motet Der
Geist hilft unser Schwachheit auf.
Bach.... hij, de grote meester, blijft altijd actueel.
Aanvang 20.00 uur, toegang € 25,- p.p. via
https://www.ticketkantoor.nl/shop/hemelopaarde

Concert Hemel op aarde – 4 juni
Motetten van Bach: toen passé, vandaag geliefd.
Aardse klanken, lichte akkoorden en hemelse
sferen zetten de toon in dit concert van de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk met
drie motetten van Bach.
De 16 zangers van Consensus Vocalis brengen
samen met organist Sander van den Houten
onder leiding van Klaas-Jan de Groot de helft van
Bachs onvolprezen motetten ten gehore.
In de tijd van Bach waren motetten eigenlijk

Op deze plek vindt u het overzicht van activiteiten voor de komende maand
Wilt u op de hoogte blijven van nog meer activiteiten, abonneert u zich dan op de mail
via Teken van leven (aanmelden via lutherheraut@gmail.com)
Maandag 2 mei
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 7)
Dinsdag 3 mei
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)
Zaterdag 7 mei
Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 10)
Maandag 9 mei
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 7)
Dinsdag 10 mei
Seniorenmiddag, 13.30 uur (pag. 7)
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)
Woensdag 11 mei
Jour der Senioren, 13.30 uur (pag. 6)
Maandag 16 mei
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 7)
Dinsdag 17 mei
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)

Maandag 23 mei
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 7)
Dinsdag 24 mei
Bezoek ELG ‘t Gooi, 12.00 uur (pag.7)
Seniorenmiddag, 12.30 uur (pag.7)
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)
Maandag 30 mei
Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 7)
Dinsdag 31 mei
Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)
Donderdag 2 juni
Tischrede, 18.00 uur (pag. 7)
Zaterdag 4 juni
Concert SCMLK, 20.00 uur (pag. 10)
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Op de zondagen in mei horen we het verhaal
van Ruth. Haar man is gestorven, maar ze laat
haar schoonmoeder Naomi niet alleen terug
gaan naar het land waar ze vandaan kwam. Ze
gaat mee naar een voor haar vreemd land. We
horen hoe dapper zij is en wat voor bijzondere
plannen God heeft met haar. Graag delen wij
deze verhalen van Ruth met jullie!
Tot zondag!
Groeten van Jeroen, Jolien, Mascha, Sara
en de dominees Erwin en Jannet

Kinderkerk
Dag meisjes en jongens,
Wat een feesten hebben we samen gevierd!
Kliederkerk eind maart met het verhaal van de
zoon die verloren was en werd gevonden.
Na het knutselen hebben we gezongen en samen
friet gegeten aan de lange tafels met onze
vaders, moeders en oma's.
Op palmzondag versierden we onze palmpaasstokken en liepen trots mee in de optocht door
de Lutherse Kerk en daarna door de Lukaskerk.
Wat een prachtig gezicht was dat!
Ook het paasfeest, de opstanding van Jezus,
hebben we samen met jullie in een heus paasspel gevierd.
Iedereen was er in de tuin: de soldaat die het
graf waar Jezus lag moest bewaken, Maria die
Jezus met olie wilde verzorgen en het lege graf
vond. Haar verdriet heeft zij met de andere
Maria's gedanst. Ook de bloemen en de vlinders
in de mooie tuin dansten mee. De sterke
tuinmannen waren er ook. Die lieten in een dans
met de trom van Simon zien hoe je moest
werken in een tuin.
Maria heeft Jezus, die opgestaan is, ontmoet in
de tuin en blij kon ze de blijde boodschap aan
iedereen vertellen: Jezus is waarlijk opgestaan!
We mogen weer verder gaan, samen met elkaar.
Dat gaan we ook doen!

Oei, dit broodhaantje werd
samen met het buxustakje
gevonden op de weg tussen
de Lutherse Kerk en de
Lukaskerk. Die heeft de reis
niet overleefd….

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

Lukas 24:35-48

Collecten (pag. 5)

Stek De Halte
Onderhoud gebouwen
Kleur: wit

Zondag 8 mei
Jubilate
Ds. Jannet van der Spek
Viering Avondmaal

Numeri 27:13-23
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

Werkgroep Kerkmuziek
Kerk

Zondag 15 mei
Cantate
Ds. Erwin de Fouw

Deut. 6:1-9
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

Cantorij
Onderhoud gebouwen

Joël 2:21-27
Openbaring 21:10-12,
22-27
Johannes 14:23-29

Micro Hydro Project
Kerk

1 Samuël 12:19b-24
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21

Voedselbank
Onderhoud gebouwen

Joël 3:1-5
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23

KiA-zending
Kerk

Ouderendienst, 14.30 uur
Ds. Erwin de Fouw
Zondag 22 mei
Rogate
Ds. Jannet van der Spek

Kleur: wit

Kleur: wit

Kleur: wit

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag
Ds. Christiaan Donner
Gezamenlijke dienst in Lukaskerk (pag. 5)
Zondag 29 mei
Exaudi
Ds. Erwin de Fouw
LuLu-dienst in de Lutherse Kerk
Zondag 5 juni
Pinksteren
Ds. Erwin de Fouw en ds. Jannet van der Spek
LuLu-dienst in de Lutherse Kerk

Colofon
Administratie:
Website:
Abonnement:
Redactie en opmaak:
Eindredactie:

Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB Den Haag, 070-3636610
www.luthersdenhaag.nl
kosteloos bij digitale verzending, per post € 25,-/jaar
Mascha de Haan
Nicolette Faber-Wittenberg
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Kleur: wit

Kleur: rood

