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Rood! 
Op 5 juni vieren we Pinksteren: een heus feest in de kerk. We horen ieder in onze eigen 
taal, maar wat heeft die rode bol wol ermee te maken? Nieuwsgierig? Kom - in uw mooiste, 
rode kleding - naar de dienst of kijk via de livestream mee. 
 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Aan alles merken we dat het zomer wordt en dat 
dus ‘het seizoen’ ten einde loopt. Maar we mogen 
nog een paar feestelijke zondagen tegemoet zien! 
Op 5 juni, de vijftigste dag na Pasen, hopen we 
Pinksteren te vieren samen met de Lukaskerk. 
We staan stil bij het wonder van de Heilige Geest 
en bij de vele moedertalen die in onze kerken 
worden gesproken en gezongen. Een week later, 
op 12 juni, de zondag van de drie-eenheid, is de 
viering extra feestelijk omdat de cantorij zingt. 
Op 26 juni is de 'overvliegdienst' waarin Hanna 
van Stokrom en Jonne Bats afscheid nemen van 
de kinderkerk en hopelijk hun plek vinden in de 
tienerkerk (Luka Cvetanovski zal al een week 
eerder overvliegen). Deze LuLudienst vindt plaats 
in de Lukaskerk.  
 
Op 21 mei werden we opgeschrikt door het  
verdrietige bericht dat Lideke Gaemers plotseling 
is overleden. Zij was een zeer actief gemeentelid 
en we zullen haar enorm missen. We leven intens 
mee met haar zus Els Gaemers.  
 
Op de eerste zondag in mei hadden we een  
gemeentevergadering over ons beleidsplan. Later 
sprak de kerkenraad op de zelfde wijze over het 
toekomstig beleid. We zijn op zoek naar wat ons 
draagt en wat ons bindt en waar we de komende 
jaren op willen focussen. Mooi is dat hoe de  
kerkenraad denkt veel overeenkomsten heeft met 
hoe de mensen op de gemeentevergadering  
erover dachten. En dat als we een prioriteit  
moeten kiezen voor het komende beleidsplan, dat 
zichtbaar wordt dat we bewogen zijn door geloof 
en dat we willen werken aan kwaliteit. Dus dat 
we niet meer doen dan wat we met vreugde  
aankunnen. Wordt vervolgd. 
 
Al eerder spraken we in de kerkenraad over het 
pastoraat (zie het stukje van Loes Klijn in de  
vorige Luther Heraut). We zijn aan de ene kant 
een hechte gemeenschap en we staan open voor 
nieuwkomers, maar we wonen ook verspreid over 
een enorm oppervlak. We komen elkaar dus niet 
zomaar tegen in het dagelijks leven. En we zijn 
niet helderziend. We hebben elkaar wel nodig, 
om elkaar bij het geloof, de hoop en de liefde te 
bewaren. In goede en kwade dagen! Dat  
betekent dat we zelf moeten aangeven als we 
aandacht nodig hebben of zouden willen geven. 
En u mag de predikanten bellen als u eens wil 
doorpraten over onze kerk of nader wil kennis-
maken.  

We denken eraan om ook buiten de Lutherse 
Kerk ontmoetingen te organiseren, met een pas-
toraal karakter. In Zuid-West (inclusief het West-
land), Noord-Oost (inclusief Wassenaar) en Zoe-
termeer en omstreken (Ypenburg, Leidschen-
veen, Voorburg etc.). En uw reactie is van harte 
welkom, zowel als het over het beleid gaat, als 
over hoe we het pastoraat organiseren. 
 
Dat wij allen aangeraakt mogen worden door de 
Geest. Wij wensen u een goed begin van de  
zomer, 
 

Mede namens mijn collega Erwin de Fouw,  
ds. Jannet van der Spek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Pinksterlied uit Finland 
 
Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht. 
  
Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind.  
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind.  
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant.  
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand.  
 
Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.  
 
Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht! 
 
Pia Perkiö, vertaling Sytze de Vries, Lied 695 
 
 

 

DE LUTHER HERAUT voor juli/augustus 
2022 verschijnt op zaterdag 2 juli 2022. 
Kopijsluiting: vrijdag 24 juni 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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In memoriam 
Op 21 mei overleed Alida Johanna - Lideke -  
Gaemers, in de leeftijd van 77 jaar. Na een periode 
van zorgwekkende hartproblemen, waarna  
uiteindelijk een operatie volgde die goed was  
verlopen en die hoop gaf op tijd en kwaliteit van 
leven, kwam haar dood toch als een grote schok. 
Dit was zeker zo voor haar jongere zus Els, die in 
haar een lieve en betrokken zus verliest en tevens 
haar meest nabije klankbord. 
Lideke groeide op in een hecht gezin, dat met recht 
een warm nest mocht heten. In 1967 kwam het 
gezin vanuit Arnhem (eerder woonden ze in  
Leeuwarden en Groningen) in Leidschendam wonen 
en werd daar lid van de Evangelisch-Lutherse  
gemeente ’s Gravenhage. Hier ontwikkelde Lideke 
zich via haar werk bij de Heidemaatschappij en bij 
het Ministerie van Economische Zaken. De toch al 
hechte band tussen de zussen werd des te sterker 
nadat hun beide ouders enkele jaren na elkaar 
overleden, in 1999 en 2002. Ze deden dan ook veel 
samen, zoals vrijwilligerswerk in Schoorwijk en in 
de lutherse kerk, samen zingen in de lutherse  
cantorij én in het Voorburgs operakoor en samen 
op wandelvakanties in de bergen van Zwitserland 
of Oostenrijk.  
Voor Lideke was het geloof belangrijk: de lutherse 
kerk had van jongs af aan een belangrijke plaats in 
haar leven. Net als Els deed ze belijdenis en werd 
ze aangenomen als lidmaat in een tijd dat dit nog 
in groten getale gebeurde. Maar in de rest van haar 
leven werd het geloof des te meer van betekenis 
en het motiveerde haar tot warme betrokkenheid 
bij anderen. Dit was zo in haar werkzame leven, 
waarin ze vol gedrevenheid haar werk deed en 
deelnam aan een gebedsgroep met collega’s. Maar 
het gold eveneens in haar vrijwilligerswerk, zoals 
blijkt uit haar jarenlange inzet voor een  
stichting ter ondersteuning van arme ouderen in 
Roemenië en uit alles wat ze in de lutherse  
gemeente van Den Haag inbracht.  
Hoe verdrietig het ook is dat wij Lideke zullen  
missen in ons midden, vooral voor Els, toch zullen 
haar lieve en warme persoonlijkheid en haar grote 
betekenis voor Els en zovele anderen, tot dankbare 
nagedachtenis blijven stemmen. In dat besef  
namen we op maandag 30 mei afscheid van haar in 
de Lutherse Kerk, waarin we lazen over de Bijbelse 
naastenliefde uit I Korinthe 13 en Lucas 10:25-37 
(het verhaal van de barmhartige Samaritaan). De 
cantorij, waarin Lideke ook sterk gemist zal  
worden, verleende haar medewerking en we  
zongen onder meer haar lievelingslied ‘Een mens te 
zijn op aarde’. Zo hopen we deze mens recht  
gedaan te hebben. Wij weten haar geborgen bij 
God, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis 
der namen.  

ds. Erwin de Fouw 
 
 
Bedankt  
Bij mijn 90e verjaardag kreeg ik van de lutherse 
gemeente een mooi boeket bloemen en ook een 
aantal schriftelijke gelukwensen. Dat was voor mij 
toch weer een bevestiging, dat ik ondanks mijn 
kerkbezoek op afstand via de computer en dankzij 
de vele telefonische contacten toch een lid van de  
lutherse gemeente ben.  
Voor de ontvangen attenties graag mijn dank. 

Piet Waldschmit 

Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de gemeentevergadering van 1 mei namen we 
onder leiding van Jannet van der Spek en Erwin de 
Fouw deel aan een gemeentescan als input om het 
nieuwe beleidsplan verder aan te scherpen. Zie  
verderop in de Luther Heraut het verslag van  
deze vergadering, dat Mascha de Haan opstelde en 
al eerder verspreidde via de ‘Teken van leven’ mail. 
In de mei-vergadering van de kerkenraad een  
herhaling van deze gemeentescan omdat niet alle 
kerkenraadsleden aanwezig konden zijn op 1 mei. 
Ook deze uitkomst neemt de werkgroep beleids-
plan mee. 
In de gemeentevergadering werd ook gesproken 
over het voornemen tot beroep op Erwin de Fouw. 
Gemeenteleden kregen tot 1 juni de gelegenheid 
om met bezwaren of  andere kandidaten te komen. 
De kerkenraad informeert u nader via de mail. 
Toekomst Luther Nederland: op 9 april gingen de 
lutherse gemeenten hierover in gesprek. Het  
gespreksverslag hebben we nog niet ontvangen.  
Lutherse vertegenwoordigers in diverse Haagse 
overleggen: voor de Haagse Gemeenschap van 
Kerken is Jolien Dekker bereid gevonden onze  
gemeente te vertegenwoordigen en voor het  
Aandachtscentrum wordt dit Gerard van der Laan. 

Loes Klijn, secretaris 
 
 
Uit de Diaconie 
Sinds de inval in Oekraïne staat de  
ontwikkeling wat betreft de opvang en 
hulp aan Oekraïners hoog op de agenda 
van de Diaconie en al is het niet typisch 
een diaconale activiteit, zijn we er blij 
mee dat het Citykwartier is getransfor-
meerd naar Vredesgebed. Iedere dinsdagmiddag in 
onze kerk vanaf 16.00 uur ontmoeting met om 
17.30 uur het liturgisch moment. Vaak zijn veel 
van de bij de Diaconie betrokkenen aanwezig:  
predikanten en diakenen. 
Inmiddels zijn er weer taken verdeeld, Nicolette 
Faber-Wittenberg heeft zitting genomen in de  
beheercommissie van Kerk in Den Haag en  
ondergetekende is toegetreden, in de nieuwe  
bestuursvorm van het Aandachtscentrum, de Raad 
van Advies.  
Een grote opluchting was het dat de jaarrekening 
over 2020 goedgekeurd is door het CCBB 
(Classicale College voor de Behandeling van  
Beheerszaken Zuid Holland van de Protestantse 
Kerk Nederland). Het vele werk dat Nicolette  
hiervoor heeft verzet, volgens een nauw omschre-
ven wijze van boekhouden, is hiermee bekroond en 
zij gaat nu verder met de jaarrekening over 2021.  
Al dit bestuurlijke werk maakt het mogelijk dat de 
Diaconie geordend bij kan dragen aan, specifiek op 
dit moment, het Zomerkamp dat weer plaats-
vindt en waaraan ook één van de predikanten een 
bezoek zal brengen. In levendige Diaconievergade-
ringen kwamen onder andere dit soort zaken aan 
de orde.  
Een heel ander levendig gebeuren was het  
jubileum, 20 jaar straatpastoraat. In die jaren is er 
enorm veel gebeurd en daarvoor is een bijzondere 
gedenkplaats gecreëerd die ik zo zal benoemen.  
Op 19 mei werd het feest gevierd met een 
‘Zinposium’.  



4 

 

Verschillende sprekers waaronder Klaas  
Koffeman, de scheidende teamleider van het 
straatpastoraat, leidden ons in bezinning over  
dakloos leven. Allereerst Cody Hochstenbach, 
verbonden als stadsgeograaf aan de Universiteit 
van Amsterdam heeft hij een pakkend boek  
geschreven: "Uitgewoond".  
Een duidelijk onderscheid maakt hij tussen  
dakloos zijn en daklozen. Dakloos zigedenjn is 
een  
situatie en aan een situatie kun je iets doen!  
Door van mensen daklozen te maken, creëer je 
een categorie en daarmee moeten we dan maar 
zien te  leven (als samenleving). Dat is dan maar 
zo en als het maar niet te dichtbij is natuurlijk. 
Wat is het om dakloos te zijn? Op indringende 
wijze ging Klaas Koffeman hier op in.  
Met een aantal vragen gingen we aan de slag, 
vragen die we allemaal konden bezien vanuit  
onze situatie, een dak boven ons hoofd te  
hebben, maar wat een wereld van verschil met 
iemand die geen dak boven het hoofd heeft. 
1) wil je iets vertellen over jouw wonen en hoe 
dit bevalt? 
2) wat is voor jou op dit moment het ideaal als 
het over een woning/woonvorm gaat?  
Alles konden we bespreken in de VEILIGHED van 
straks weer naar huis te kunnen.  
20 Jaar straatpastoraat, veel is er gebeurd in die 
tijd. Het straatpastoraat beschikt over een aantal 
graven op ‘Oud Eik En Duinen’. De namen van 
hen die daar begraven zijn, staan nu in het ge-
denkteken, zodat zij niet vergeten, maar herin-
nerd  
worden en dat is ook wat wij kunnen doen:  
herinnerd worden, een moment misschien! Even  
stappen uit de muur van onverschilligheid die ons 
scheidt van hen die geen dak boven hun hoofd 
hebben als zij ons aanspreken bij hen ‘thuis’.  Op 
straat! 

Een hartelijke groet vanuit de Diaconie,  
Gerard van der Laan 

 
 
 

Van de ouderlingen 
Afgelopen zondag viel het mij weer 
op, als relatieve nieuwkomer, hoe 
gastvrij en hartelijk onze kerk is. 
Het klinkt wat afgezaagd, maar ik 
zou geen beter woord weten dan 
liefdevol. Een gemeenschap waar 
naar mijn indruk iedereen onder-
deel van mag en kan zijn. Ook in 
het verdriet wat ons de afgelopen 
tijd ten deel is gevallen, steunen 

we elkaar in het liefdevol herdenken. Natuurlijk is 
dit alleen mijn beeld van de gemeente, maar ik 
durf te stellen dat ik hier niet alleen in ben. Dit is 
voor mij een ontzettend waardevol onderdeel van 
mijn leven en ik denk van meerderen, dus leek 
mij goed om dit ook op deze plaats een keer te 
stellen. 
Zo, nu naar het praktische van gemeente zijn. 
Want wat gaat het jaar toch snel, bij de  
ouderlingen zijn we inmiddels voorzichtig begon-
nen met het organiseren van de startzondag. 
Lijkt het u daarom leuk om mee te denken, meld 
u vooral aan!  

Mirthe Mulders  

 
 
Gemeentevergadering 1 mei 2022 
 
Deel 1 
Met zo'n dertig gemeenteleden namen we -  
begeleid door ds. Jannet van der Spek en ds.  
Erwin de Fouw - deel aan een zogenaamde 
'gemeentescan'. Dit is een korte vragenlijst, die 
ons ter plekke een inkijkje geeft in waar we ons 
als gemeente sterk in voelen, sterk in willen  
blijven en sterker in zouden willen of moeten 
zijn. De aanwezigen gaven een score van 1 tot 6  
(van laag tot hoog) op de volgende punten: 
1) Bewogen door geloof - en niet alleen maar 

alles draaiende willen houden of proberen te  
overleven. 

2) Richt zich naar buiten - en is veeleer bezig 
met het 'geheel(d) dagelijks leven' dan met 
het 'kerkelijk leven'. 

3) Zoekt naar wat God wil - Weten wat God hier 
en nu wil van ons en wat onze  inspiratie is. 
Delen en weten wat ons doel en onze identi-
teit als gemeente van Jezus Christus is. 

4) Realiseert zich de kosten van verandering en 
groei - weet dat roeping geen vrijblijvende 
zaak is en is niet bang voor pijnlijke keuzes. 

5) Gedraagt zich als gemeenschap - waar om-
gezien wordt naar elkaar en niet zozeer als 
een vereniging of een religieuze organisatie. 

6) Maakt ruimte voor allen - is open en inclusief 
in plaats van exclusief. 

7) Doet een paar dingen en doet die goed - 
maakt verantwoorde keuzes en heeft een 
juiste focus. Neemt niet te veel hooi op haar 
vork, maar weet wel wat goed te doen is met 
elkaar en doet dat. 

De uitkomsten (de aantallen en verdeling over 
hoog/laag) gebruikt de werkgroep beleid om het  
nieuwe beleidsplan verder aan te scherpen. Het 
bleek een leuke werkvorm en er werd goed mee-
gedacht. Mocht u vragen hebben of input op bo-
venstaande, dan nodigen we u uiteraard uit om 
van gedachten te wisselen.  
 
 
Deel 2 
Het tweede punt tijdens de gemeentevergadering 
betrof de benoeming van ds. Erwin de Fouw (hij 
verliet voor dit punt de vergadering).  
 
Op 31 december 2022 loopt het contract van ds. 
Erwin de Fouw af. Hij kon na het vertrek van ds. 
Hanneke Allewijn vorig jaar juni de uren opvan-
gen op basis van een contract ‘structurele hulp-
diensten’. Daar komt aan het einde van dit kalen-
derjaar dus een einde aan en de kerkenraad be-
reidt zich voor op de periode die dan voor ons 
ligt. 
  
We hebben via het CCBB (Classicale College voor 
de Behandeling van Beheerszaken) toestemming 
gekregen voor het beroepen met onbepaalde tijd 
van Erwin (dus geen tijdelijke benoeming meer) 
naast de 0,5 FTE van ds. Jannet van der Spek. 
  
Erwin wil dat graag, de kerkenraad ook, Jannet 
ook. Het is nu zaak om dit in goede banen te lei-
den en daarvoor moeten we een aantal stappen 
doorlopen. Ik neem u daarin graag mee. 
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1) Uiteraard zijn we begonnen bij Erwin zelf, zijn 
collega Jannet en de kerkenraad. Wij allen  
willen graag verder in deze samenwerking en 
stellen dan ook voor Erwin voor 0,5 FTE te  
beroepen. Deze stap is dus al gezet. 

2) We hebben een bericht gestuurd aan de classis 
Zuid-Holland Noord met ons voornemen. We 
wachten nog op een reactie. 
(Inmiddels is deze toestemming afgegeven) 

3) We hebben een bericht gestuurd aan de PKN/
arbeidsbemiddeling, ter kennisgeving. 

4) We stellen u als gemeentelid op de hoogte van 
ons voornemen. Dit deden we - tijdens de  
gemeentevergadering op 1 mei - en via een 
Teken van leven. U krijgt nu tot 1 juni 2022 de 
gelegenheid om andere kandidaten aan te  
dragen bij de kerkenraad  
(via Loes Klijn, scriba). 

5) Op 12 juni 2022 beleggen we na de eredienst 
een gemeentevergadering waar we vanuit de 
kerkenraad één kandidaat (Erwin) inbrengen 
en eventueel kandidaten die vanuit de  
gemeente zijn ingebracht. 

6) Na stemming bespreken we op welk moment 
we Erwin kunnen beroepen als predikant voor 
0,5 FTE in onze gemeente. Dit heeft voorna-
melijk te maken met financiële aspecten voor 
zowel de gemeente als Erwin zelf. 

 
Mocht u vragen hebben over de procedure, dan 
kunt u zich richten tot de kerkenraad.  

Mascha de Haan, voorzitter kerkenraad 
 

 
 
Uitnodiging gemeentevergadering  
12 juni 2022 
Logisch gevolg vanuit bovenstaand verslag van de 
gemeentevergadering is de volgende gemeentever-
gadering op 12 juni met slechts één onderwerp: de 
stemming over het beroep van ds. Erwin de Fouw, 
want vanuit de gemeente zijn geen andere namen  
aangedragen.  
 
Bij een meerderheid van twee derde van de uitge-
brachte geldige stemmen (belijdende leden, doop-
leden en gastleden van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente Den Haag) is het beroep op ds. Erwin de 
Fouw aangenomen. Er kan bij volmacht gestemd 
worden. Uw volmacht moet schriftelijk en onderte-
kend tevoren worden getoond aan Loes Klijn,  
secretaris van de kerkenraad. Mocht u vragen  
hebben over bovenstaande, dan kunt u zich  
wenden tot Loes Klijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Leonie Crom-Wagenaar, 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 
 
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. 06-50434300 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. 
 
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: Mascha en Myrthe de Haan 
Leden: Anders van der Meij, Ida Baaima 
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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  
1 mei 2022 tot en met 22 mei 2022 met de  
volgende collectedoelen:  
 
 Contant  pin/bank  totaal 
Stek de Halte € 119,50 € 72,50 € 192,00 
Werkgroep voor Kerkmuziek € 104,55 € 52,50 € 157,05 
Cantorij € 100,15 € 60,00 € 160,15 
Micro Hydro Proj. PNG  € 133,25 € 52,50  € 185,75 
Orgelfonds (ouderendienst) € 118,00  € 118,00 
Kerk € 208,25  € 208,25 
Onderhoud gebouwen € 194,00  € 194,00 

 

We vieren de diensten weer in de kerk en daar-
naast blijft het mogelijk de diensten via de 
livestream te volgen. Ook wanneer u niet in de 
kerk bent, kunt u uw bijdrage aan de betreffende 
doelen of als algemene donatie overmaken. Na 
17 april 2022 werd voor de voedselbank € 82,50 
gedoneerd en kwam voor het taxivervoer een gift 
van € 75,00 binnen.  
 
U kunt een collectedoel 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  
collecte(n).  

Alle gevers hartelijk dank. 

Collecten Diaconie 
 
5 juni 2022 – KIA-collecte Zending 
(Colombia)  
In de Luther Heraut van mei kondigde de Diaco-
nie aan dat op Pinksterzondag voor arme boeren 
in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal 
gecollecteerd zou worden. Als Protestantse Kerk 
Den Haag is ervoor gekozen om de zendingscol-
lecten van Kerk in Actie van deze zondag te be-
stemmen voor het project ‘Jeannet Bierman’. In 
de jaren tachtig van de vorige eeuw deed zij  
pastoraal werk in onder andere Argentinië. Nu 
wordt het lesgeven in Colombia. Op de Universi-
teit van Cali zal zij colleges geven in praktische 
theologie. Dat houdt in dat zij studenten die  
theologie studeren, lesgeeft en begeleidt. Door 
de coronapandemie is er veel meer armoede in 
Colombia, het is voor jonge mensen heel  
aantrekkelijk om iets bij te verdienen met drugs 
of in de illegale mijnbouw. Daarnaast verkeert 
Colombia in een onstabiele politieke situatie. 
Jeannet is op 17 april jongstleden vertrokken en 
voorlopig voor twee jaar aangesteld, dat kan 
eventueel nog verlengd worden. Alles is afhanke-
lijk van vooral de politieke situatie daar en of het 
veilig genoeg is. Uiteraard zijn giften voor de 
boeren in Zuid-Afrika ook van harte welkom op 
de rekening van de diaconie. Bij overmaking  
hiervoor graag bij onderwerp ‘Zuid-Afrika’ ver-
melden.  
 
12 juni 2022 – Lutherse Wereldfederatie 
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. De LWF 
vraagt op dit moment donaties ter ondersteuning 
van de kerken en mensen in Oekraïne, die hun 
huizen ontvluchten en op zoek zijn naar onderdak 
en eerste levensbehoeften zoals voedsel en  
water, na de militaire invasie van Rusland in het 
land. 
 
19 juni 2022 – Straatpastoraat 
Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan 
mensen die een groot deel van hun dagen en 
nachten doorbrengen op straat of in de  
maatschappelijke opvang. Het Straatpastoraat 
biedt hen de ruimte om te praten over de dingen 
die hen bezighouden, of het nu gaat om de  
zorgen van alledag of om 'hogere' of diepere  
vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect 
en aandacht voor mensen zoals ze zijn en de 
keuzes die ze maken. Ook over andere thema’s 
als onderdak, verslaving of financiën wordt,  
indien gewenst, aandacht besteed. Het Straat-
pastoraat probeert mensen te ondersteunen die 
zélf op zoek zijn naar hulp of naar verandering en 
probeert hen te bieden wat voor de meesten van 
ons vanzelfsprekend is: aandacht en steun bij de 
kleine en grote vragen van het leven.  
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26 juni 2022 – Dienst in de Lukaskerk 
Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk. 
 
3 juli 2022 – Zomerkamp 
Het Vakantiekamp, de zomervakantieweek voor 
jongeren en de start van de zomervakantie. Dit 
jaar gaat het Zomerkamp door. En dat is goed 
nieuws. In de Luther Heraut van mei kon u lezen 
dat de kampleiding nog op zoek was naar kinderen 
van 7-9 jaar die ook mee zouden willen. Dit jaar 
strijkt het Zomerkamp van 9 – 16 juli neer in  
Veldhoven. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Het belooft een week te worden die bol staat van 
avontuur en activiteiten zoals zwemmen, bosspel-
letjes, kampvuur en een dagje uit. Ook de  
kampleiding kijkt hier naar uit.  
 
 

Door de week heen 
 
 
Seniorenkring in juni en juli 
Geschrokken zijn wij van het bericht van  
overlijden van Lideke Gaemers. Lideke kwam  
samen met haar zus Els graag naar onze vieringen 
en was vrijwilligster bij onze bijzondere bijeen-
komsten. Wij wensen Els heel veel sterkte.  
 
Op 24 mei hebben we met veel plezier de gasten 
uit ’t Gooi ontmoet tijdens de lunch en het  
middagprogramma in onze kerk. Fijn om zo met 
elkaar samen te zijn. We hadden tijdens een van 
onze kringmiddagen met veel animo een cadeau-
tje gemaakt voor iedere gast en het was leuk om 
op die manier een herinnering aan het bezoek 
mee te geven. 
In juni staan er twee bijeenkomsten gepland.  
Zowel op dinsdag 7 juni als op dinsdag 21 juni 
wordt er een spelletjesmiddag gehouden van 

13.30 tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7. 
 
En we kijken alvast vooruit naar de maand juli.  
Op dinsdag 5 juli sluiten we het seizoen af met 
een gezellig dagje uit. We blijven dichtbij huis, we 
gaan namelijk naar Madurodam. 
Om 10.30 uur verzamelen we bij de ingang van 
het park. We gaan daar op eigen gelegenheid of 
met een taxi van de kerk of met een auto van een 
van de vrijwilligers naar toe. Jowien regelt het 
taxivervoer en de indeling van de auto’s van de 
vrijwilligers. 
In Madurodam drinken we koffie, bekijken het 
park en lunchen gezellig met elkaar. Rond 14.45 
uur gaat iedereen weer naar huis. 
We vragen een eigen bijdrage van € 10,- per  
persoon.  

U kunt zich tot en met dinsdag 21 juni voor dit  
uitstapje aanmelden bij Jowien de Klerk  
(tel. 070-3559858 / jo.klerk@planet.nl) of bij Joke 
Momberg (tel. 06-22750242 /  
fredenjokemomberg@hetnet.nl).  
Bij aanmelding kunt u aangeven met welk vervoer 
u naar Madurodam en terug naar huis wilt reizen. 
Wij hopen dat het een heel gezellige, zonnige  
afsluiting van het seizoen wordt. 
 

Met hartelijke groeten,  
namens alle vrijwilligers, 

Els Pellen 
 
 

 
Gregoriaanse vesper - 15 juni 
Veel lutherse kerkmuziek en met name liederen 
van Maarten Luther zelf zijn op de een of ander 
wijze voortgekomen uit of in reactie op de  
voor-reformatorische, gregoriaanse kerkmuziek. 
Om dat beleefbaar te maken, willen we af en toe 
vesper vieren met gregoriaanse zang.  
 
Zo ook op woensdagavond 15 juni. De gregoriaan-
se vesper zal dan worden gevierd in zomerse 
sfeer, rond het thema ‘schepping’. Te horen en te 
zingen zijn in elk geval de hymne ‘Deus creator 
omnium’ (God, de schepper aller dingen), psalm 8 
en het lied van Johan Walter: ‘Herzlich tut mich 
erfreuen’, dat wij kennen als ‘Eens komt de grote 
zomer’ (lied 747 uit het liedboek 2013). 
 
Aan dit avondgebed wordt medewerking verleend 
door de Haagse Schola Cantorum Gregoriana  
onder leiding van de lutherse kerkmusicus Hans 
Jansen. Onze organist Sander van den Houten  
bespeelt het Bätzorgel. De vesper begint om 19.30 
uur. 
 
We zullen samen uit de Bijbel lezen, bidden,  
zingen en luisteren naar gregoriaanse gezangen 
en orgelmuziek. Tevens bezinnen we ons op het 
verband tussen geloof en schepping/ecologie. 
 
We hopen u te ontmoeten! 
 

Hans Jansen en Erwin de Fouw  
 
 

Groene kathedraal van Barry Cox, Nieuw Zeeland 
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Verwonderwandeling – Kijk en zie! 
Als u vorig jaar niet mee hebt kunnen lopen om 
van de langste dag te genieten, is dit uw kans. 
Op dinsdag 21 juni om 20.00 uur begint de  
midzomerwandeling. Het verzamelpunt is het 
kruispunt van de Kwartellaan met Laan van Poot. 
Vanaf hier zullen we samen wandelen richting het 
strand. We zullen geen verre afstand lopen, maar 
vooral genieten van de omgeving. Onderweg  
focussen we ons deze keer op aandachtig kijken. 
Aangekomen bij het strand zullen we gezamenlijk 
onder het genot van een versnapering de zonson-
dergang zien. Lijkt het u leuk om mee te wande-
len? Opgeven kan via:  
groenelukaskerk@gmail.com 
 
 
 
 
Het gebed moet doorgaan! 
Vanwege de Russische invasie in Oekraïne wordt 
het Citykwartier in de Lutherse kerk in de komen-
de periode vormgegeven als Vredesgebed. Want 
het gebed moet doorgaan! 
 

 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 aan-
wezig, 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 schrij-
ven in het voorbedenboek. Uw gebedsinten-
tie 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 Oe-
kraïense 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, Park-
straat 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.  

Bezoek ELG 't Gooi 
De lutheranen uit het Gooi besloten om het  
jaarlijkse dagje uit van de ouderen met de  
kerkenraad bij ons door te brengen. Onze senio-
ren en vrijwilligers onder leiding van Els Pellen 
sloten zich daarbij aan. De dag begon met een 
concert door Marco den Toom, die is opgegroeid 
in het Gooi. Vervolgens was er een heerlijke 
lunch. Mascha hield een inspirerende presentatie 
over haar deelname aan de conferentie van de 
Lutherse Wereldfederatie in Addis Ababa in 2019 
en naar aanleiding daarvan spraken we verder 
over de lutherse identiteit en wat we merken van 
de Heilige Geest in het leven binnen en buiten de 
kerk. De dag werd besloten met een concert door 
onze eigen organist Sander van den Houten en 
alle bezoekers uit het Gooi kregen nog weer een 
mooi eigengemaakt cadeautje, naar de beste  
tradities van onze seniorengroep, en een theele-
peltje mee. (www.theelepeltje.nl of vraag het aan 
Mascha!) 
Het was een gezellige en geslaagde ontmoeting 
en toen we de bus uitzwaaiden zeiden we tegen 
elkaar: “Misschien moeten wij ook eens zoiets 
doen....” 
 

ds. Jannet vd Spek 
 

 

 
 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
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Oproep voor vrijwilligers voor de bazaar 
Voor de bazaar, die gehouden wordt op zaterdag 
17 september, hebben we de hulp van veel  
vrijwilligers nodig. We zijn op zoek naar mensen 
die willen helpen bij de volgende activiteiten: 
 

 Donderdag 15 september ochtend en/of 
middag: klaarmaken van de zaal. 

 Vrijdag 16 september ochtend en/of  
middag: klaarmaken van de zaal. 

 Zaterdag 17 september ochtend en/of  
middag: werkzaamheden tijdens de bazaar 

 Maandag 19 september: opruimen  van de 
overgebleven goederen en schoonmaken. 

 
Tijdens de bazaar is onder andere hulp nodig bij 
de verkoop van diverse artikelen (kleding,  
boeken, huishoudelijke spulletjes, speelgoed, 
elektrische apparaten) en bij de koffiehoek, de 
geschenkenboom, de kinderhoek, de verkoop van 
loten + de verkoop van de nummers voor het 
Rad van Avontuur. 
 
Daarom deze oproep:   
Wilt u meewerken om de bazaar tot een succes te 
maken? Meldt u dan aan bij Els Pellen via de mail 
epellen@ziggo.nl of telefonisch 079-3423963 /  
06-50434300. Graag erbij vermelden op welke 
dag(en) en welke dagdelen u mee wilt helpen.  
Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde  
bezigheid op zaterdag tijdens de bazaar kunt u 
dat aangeven. Wij houden daar dan rekening 
mee bij het indelen van de vrijwilligers. 
Vele handen maken licht werk! We hopen dat 
veel mensen zich aanmelden. 

De bazaarcommissie 
 
 

Verkoop van loten 
Bij de bazaar hoort ook jaarlijks een loterij. Vanaf 
eind juni zijn er loten te koop, waarvan de  
opbrengst ten goede komt aan de bazaar. 
De loten kosten € 1,50 per stuk. De hoofdprijs is 
een diner bon voor twee personen en verder zijn 
er nog een levensmiddelenpakket twv € 50,- en  
een tiental andere aantrekkelijke prijzen te  
winnen. De loten worden vanaf 18 juni verkocht 
na afloop van de kerkdienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de stad en verder…. 
 

 
 

Vrijwilligersvacature maatje 2GO  
Als vrijwilliger bij Stekproject 2GO - een maatjes-
project voor mensen die mensenhandel of huise-
lijk geweld hebben meegemaakt – help je  
mensen om hun isolement te doorbreken.  
Je onderneemt samen leuke activiteiten, zoals 
eten, wandelen, naar een activiteit in de buurt 
gaan, een museum bezoeken en daarbij gezellig 
kletsen of Nederlands oefenen.   
Ben je geduldig en luistervaardig, en beschik je 
over doorzettingsvermogen en de sociale  
vaardigheden om een vertrouwensband op te 
bouwen? Word dan actief bij 2GO! Voor meer  
informatie of een oriënterend gesprek kun je  
contact opnemen met:  
Margie Kranenburg,  
mkranenburg@stekdenhaag.nl  
of Cherry Prins,  
cprins@stekdenhaag.nl,  
070-3181624 
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De hemel op aarde 
Motetten van Bach in de Lutherse Kerk  
zaterdag 4 juni om 20.00 uur. 
De Lutherse Kerk wordt zaterdag 4 juni gevuld 
met hemelse klanken van Bach. Stichting Cultuur 
en Muziek in de Lutherse Kerk (SCMLK) organi-
seert een concert waarin de 16 zangers van het 
professionele koor Consensus Vocalis samen met 
de vaste organist van de Lutherse Kerk Sander 
van den Houten, contrabassist Erik Olsman,  
onder leiding van dirigent Klaas-Jan de Groot de 
helft van Bachs onvolprezen motetten ten gehore 
brengen. 
In de tijd van Bach waren motetten eigenlijk  
achterhaald, uit de tijd. Het moderne hoogtepunt 
van de kerkdienst werd gevormd door de canta-
tes die meer ruimte boden voor orkestrale ouver-
tures, concertante koren en koralen etc. Motetten 
waren armeluismuziek geworden en van Bach 
werd ook niet verwacht dat hij eigen motetten 
zou schrijven. Desalniettemin behoren de motet-
ten tot het beste van zijn vocale oeuvre. Het ef-
fect op de luisteraar is overweldigend. 
Orgelsolo’s worden afgewisseld met het vierstem-
mige motet Lobet dem Herrn (BWV 230), het vijf-
stemmige motet Jesu, meine Freude (BWV 227) 
en het dubbelkorige motet Der Geist hilft unser 
Schwachheit auf (BWV 226). 
Kaarten € 25,00. Op internet te bestellen: 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/hemelopaarde 
of aan de deur, betaling contant en pin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCMLK concert in de Lutherse Kerk 
2 juli, 15.30 uur 
Op zaterdag 2 juli concerteren organist Aarnoud 
de Groen en tenor Reze Ranjazmay in de  
Lutherse Kerk. Aarnoud is de organist van de 
Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort; 
Reza is geboren in Iran en sinds 2000 woont hij 
in Nederland.  
Samen brengen zij een afwisselend programma 
ten gehore, waarbij Reza vooral bekende en  
indrukwekkende aria's uit het Italiaanse  
operarepertoire zal zingen.  
Het programma vermeldt werken van o.a. Bach, 
Donizetti, Grieg, Puccini en Leoncavallo.  
Aanvang 15.30 uur, toegang € 10,-. 
Dit concert vindt plaats in de serie van de Stich-
ting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk. 

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) 

Donderdag 2 juni 
 Tischrede, 18.00 uur  
Zaterdag 4 juni 
 Concert SCMLK, 20.00 uur (pag. 10) 
Dinsdag 7 juni  
 Seniorenmiddag, 13.30 uur (pag. 7) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Donderdag 9 juni 
 LUX: zeven wegen naar compassie 
 (zie website en mail), 20.00 uur 
Maandag 13 juni  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8) 
Dinsdag 14 juni  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Maandag 20 juni  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8) 
 

Dinsdag 21 juni  
 Seniorenmiddag, 13.30 uur (pag. 7) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 Verwonderwandeling (pag. 8), 20.00 uur 
Zondag 26 juni 
 Uitje kinderkerk (pag. 11), na de kerkdienst 
Maandag 27 juni  
 Biechtspreekuur 17.00 uur (pag. 8) 
Dinsdag 28 juni  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Zaterdag 2 juli 
 Concert SCMLK (pag. 10), 15.30 uur 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/hemelopaarde
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Kinderkerk 
 
We hebben nog een hele maand voordat de  
zomervakantie begint. En iedere zondag is er 
kinderkerk voor alle kinderen die naar de basis-
school gaan. Voor alle zondagen hebben we 
mooie verhalen en leuke doe-dingen bedacht. 
Gelukkig komen er ook altijd wel kinderen naar 
de kerk, dus dat is heel gezellig. 
 
Op de voorkant van de Luther Heraut zie je  
stiekem misschien al wat er in de doos zou  
kunnen zitten op Pinksteren (5 juni). Trek je ook 
je mooiste, rode kleren aan voor het grote feest? 
We vieren samen met de Lukaskerk. 
 
Op 12 juni horen we hoe Jezus ons vertelt, dat 
we altijd weer op nieuw mogen beginnen, ook 
als we iets fout hebben gedaan.  
Op 19 juni horen van Jezus die demonen  
uitdrijft. De genezen man mag niet bij Jezus  
blijven, maar wordt op pad gestuurd om overal 
te vertellen wat er gebeurd is. En in deze dienst 
neemt Luka afscheid van de kinderkerk. 
 
Op 26 juni vieren we samen in de Lukaskerk. 
Dan nemen Hanna en Jonne afscheid van de  
kinderkerk. We horen het bijzondere verhaal van 
de barmhartige Sameritaan, die een gevallen 
reiziger te hulp schiet.  
 
En niet alleen Hanna en Jonne nemen afscheid, 
nee, ook Sylvia en Mascha gaan weg, namelijk 
als kinderkerkleiding. Je zou er bijna een beetje 
verdrietig van worden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daarom gaan we na de dienst direct wat leuks 
doen. Alle kinderen (0-12 jaar) en hun ouders 
en begeleiders mogen mee. We gaan samen 
naar het park om daar spelletjes te doen en  
lekker te eten. Als het regent, zoeken we een 
onderdak. Aanmelden is wel nodig, dat kan via 
lutherheraut@gmail.com 
 
Na 26 juni is het vakantie. De eerste keer  
kinderkerk is dan weer op 28 augustus. 
 
 
Gek hoor, om na zoveel jaren voor de laatste 
keer een stukje over de kinderkerk te schrijven. 
Gelukkig ben ik er voor de kliederkerk nog bij: 
die gaan we na de zomer ook weer plannen. 
 
 

Groetjes van Mascha,  
ook namens Jeroen, Jolien, Sara  
en de dominees Erwin en Jannet 

51e jaargang 
no. 6 
Juni 2022 

06-14853009 NL35RABO0373720831 

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 aange-
ven. 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) 

Collecten (pag. 6-7)  

Zondag 5 juni 
Pinksteren 
Ds. Erwin de Fouw en ds. Jannet van der Spek 
LuLu-dienst in de Lutherse Kerk 
 

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

KiA-zending 
Kerk 

 
Kleur: rood 

Zondag 12 juni 
Trinitatis 
Ds. Erwin de Fouw 
m.m.v. cantorij Maarten Luther 
Viering avondmaal 
Gemeentevergadering (pag. 5) 
 

Spreuken 8:22-31 
Openbaring 4:1-11 

Johannes 3:1-16 

LWF 
Onderhoud gebouwen 

 
 
 

Kleur: wit 

Zondag 19 juni 
1e zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
 
 

Jesaja 65:1-9 
Galaten 3:23-29 

Lukas 8:26-39 

Straatpastoraat 
Kerk 

 
Kleur: groen 

Zondag 26 juni 
2e zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLudienst in Lukaskerk (Om en Bij 1) 
Afscheid kinderkerk 
 

 
 

 

Zondag 3 juli 
3e zondag na Trinitatis 
Ds. Erwin de Fouw 
 
 

Jesaja 66:10-14 
Galaten 6:1-10, 14-18 

Lukas 10:1-20 

Zomerkamp 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: groen 

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


