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Zomer! 
Op dinsdag 21 juni - de langste dag - zagen gemeenteleden van de lutherse gemeente en 
de Lukaskerk de zon in de zee zakken. Waltraut Stroh maakte deze mooie foto. Wat een 
vreugde, dat we iedere dag de zon mogen begroeten en ‘s avonds weer zien ondergaan. Het 
wonder van Gods schepping. Geniet van de zomer, thuis of elders. Laten we naar elkaar om 
blijven zien, elkaar ontmoeten en uitzien naar iedere nieuwe dag. 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
In deze tijd na Pinksteren en Trinitatis is de  
heerlijke, groene zomer begonnen, een periode 
waarin velen van ons genieten van buiten zijn in 
het groen. Dat is overal te ervaren: op vakantie 
in een prachtig landschap in binnen- of buiten-
land en thuis op het balkon of in de tuin of ergens 
wandelend of luierend aan onze Haagse, Leidse of 
Westlandse kustlijn en in de duingebieden die  
eraan grenzen. Met zo’n twintig mensen uit de 
Lukaskerk en de lutherse gemeente ervoeren we 
dat ook op 21 juni. Het was een avond waarop 
we in de natuur van het Westduinpark en het 
strand op een meditatieve manier genoten van 
deze langste dag van het jaar. Heel inspirerend! 
Maar voor wie deze zomer in Den Haag is, is er 
nog veel meer te genieten. Kijkt u bijvoorbeeld in 
het overzicht van ‘Zomerstek’, een reeks activi-
teiten voor met name ouderen, die van 18 juli tot 
en met 26 augustus wordt georganiseerd door 
Stek Den Haag en verschillende protestantse  
gemeenten in Den Haag en waarin ook de  
lutherse gemeente en de Lukaskerk participeren. 
U vindt de informatiefolder in onze kerk of u kunt 
het raadplegen via de website stekdenhaag.nl. Er 
is een ruime keuze uit wel 88 activiteiten! In onze 
eigen kerk is op 10 augustus weer de Jour der  
Senioren, een mooie gelegenheid om elkaar te  
ontmoeten, bij te praten en samen in gesprek te 
gaan. 
Tevens in onze eigen kerk is de avond van LUX 
op 7 juli een aanrader. Dan is er van 20.00 tot 
21.30 uur een gesprek met prins Jaime de  
Bourbon de Parme, klimaatgezant van Nederland. 
Het thema is dankbaarheid. Een passend thema, 
zeker ook voor mij. Want ik voel mij zeer  
dankbaar dat ik weer in uw midden mag werken 
en dat u op de gemeentevergadering van 12 juni 
het voornemen van de kerkenraad mij te beroe-
pen hebt bekrachtigd. Dank, dus! 
Voor kinderen en jongeren die zich hebben  
opgegeven, hopen we natuurlijk op een geweldi-
ge zomerkampweek, die mede door jongeren uit 
onze gemeente en de lutherse gemeente Delft 
wordt georganiseerd. Fantastisch dat ze dit elk 
jaar weer vol enthousiasme mogelijk maken.  
Afgezien van de coronajaren, natuurlijk. Ik ga er 
zelf ook een dagje heen om me weer even jong 
te voelen...! 
En elke zondag opnieuw vieren we van harte de 
eredienst. Van 17 juli tot en met 21 augustus zijn 
dit zomerse LuLu-diensten, waarbij we de eerste 
drie weken in de Lukaskerk bijeenkomen en de 
laatste drie in de Lutherse Kerk. Heel waardevol 
om onze verbondenheid ook vierend te beleven. 
Zelf ervaar ik dat als een zegen en als inspire-
rend, juist door onze verschillen. 

Collega Jannet van der Spek en ik hebben afwis-
selend vakantie en vervangen elkaar indien nodig 
ook in de pastorale zorg. Dus schroomt u niet 
contact met ons te zoeken.  
Tot slot: wat u deze zomer ook doet en waar u 
ook bent, laten we ons bewust zijn van onze  
verwevenheid met de schepping die vaak heel 
dichtbij te beleven is. Een lied dat dit beeld van 
de zomerse natuur gebruikt om iets te zeggen 
over Gods toekomst voor deze wereld en ons  
leven met Hem is lied 747. Een troostrijk lied met 
een prachtige melodie in deze tijd vol oorlog,  
milieuvervuiling en intermenselijke tegenstellin-
gen. Een vriend van Luther schreef het en in zijn 
versie had het wel 34 strofen! Alsof hij er de 
groene eeuwigheid mee wilde uitdrukken. 
 

Eens komt de grote zomer, 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
groene eeuwigheid. 
hemel en de aarde 
stralende en puur. 
zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 
[Lied 747, vers 1, Liedboek, zingen en bidden in huis 
en kerk, 2013. Tekst: Johann Walter –  
‘Herzlich tut mich erfreuen’, vertaling Jan Willem 
Schulte Nordholt, melodie: wittenberg 1545/1552] 

 

Een heel goede zomer gewenst.  
Mede namens mijn collega  

ds. Jannet van der Spek,  
ds. Erwin de Fouw 

 
 
Bedankt, lieve mensen, 
Als de draad wordt doorgeknipt 
Voel je pas de diepte van verbonden zijn 
Voel je pas de pijn van verwond en alleen te zijn 
Zonder mijn lieve zus Lideke is alles anders. De 
leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden. Het is 
heel fijn om te merken hoe geliefd zij was en hoe 
zij werd gewaardeerd. De overweldigende  
hoeveelheid blijken van medeleven steunen mij 
in mijn verdriet. En ik wil iedereen hiervoor dan 
ook heel hartelijk bedanken. 

Els Gaemers 
 

Lieve mensen, 
Het gaat gelukkig weer goed met de verkoop van 
mijn zelfgemaakte kaarten voor het goede doel 
en ik kan melden, dat de opbrengst €200,-  
bedraagt. Dit keer wil ik het gehele bedrag  
bestemmen voor het Jeugdkamp. Ik dank u voor 
uw bijdrage daaraan.  

Hartelijke groet, Miny Winkelman 

DE LUTHER HERAUT voor september 2022 
verschijnt op zaterdag 3 september 2022. 
Kopijsluiting: vrijdag 26 augustus 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 gemeentevergadering van 12 juni hebben  
61 aanwezige leden unaniem ingestemd met het 
voornemen van de kerkenraad om een beroep uit 
te brengen op Erwin de Fouw. In een aansluitende 
extra kerkenraadsvergadering hebben aanwezige 
kerkenraadsleden deze uitkomst bekrachtigd. De 
huidige overeenkomst met Erwin wordt omgezet in 
een beroep voor onbepaalde tijd op het moment 
van de intrede. De datum van intrede wordt  
11 september. De komende periode worden de  
beroepsstukken opgesteld en na ondertekening 
verstuurd naar onder andere de classis  
Zuid-Holland Noord en de landelijke kerk. 
De kerkenraad besluit het Avondmaal te vieren in 
een grote kring (door doophek heen); met gebruik 
van grote en kleine bekers (wijn/druivensap) en 
dat we elkaar geen hand geven aan het eind van 
de viering. We evalueren deze vorm in maart 2023. 
In de Teken van leven mail en in de orde van 
dienst komt een uitleg te staan, zodat we kunnen 
wennen aan deze manier van vieren. 
Voor de coronaperiode had de kerkenraad jaarlijks 
een gesprek met de werkgroepen en commissies 
die actief zijn en met de cantorij. In het najaar 
starten we weer met de gesprekken. Een uitnodi-
ging aan betreffenden volgt te zijner tijd. 
De dienstdoende kerkenraadsleden zaten altijd in 
de bank – van de gemeente uit gezien – links naast 
het liturgisch centrum. Sommige kerkenraadsleden 
vonden dat geen handige plek: geen overzicht en 
men kijkt tegen het doophek aan. Op proef tot de 
septembervergadering zitten de dienstdoende  
kerkenraadsleden in de hertogenbank. 
Swaenesteyn gebruikte voor de kerkdiensten een 
kistorgel. Dat kistorgel is niet meer in gebruik,  
omdat er geen kerkdiensten meer zijn. Kerkrent-
meesters besloten, na overleg met het bestuur van 
de Saffiergroep, het kistorgel voor eigen gebruik 
aan te schaffen. Zie elders in deze Luther Heraut 
het artikel van Ewald Grund en Sander van den 
Houten. 

Loes Klijn, secretaris 
 

 
 
Uit de Diaconie 
Vlak voor de vakantie - u weet wel, de 
tijd van de zomerkampen en dagjes uit, 
bijvoorbeeld de senioren van onze  
gemeenten naar Madurodam - hebben 
we in een opgewekte stemming als  

Diaconie vergaderd. In een half jaar tijd heeft  
Nicolette Faber-Wittenberg het voor elkaar  
gekregen om de administratie en met name het 
boekhoudkundig deel op de rails te zetten. Enorm 
veel tijd en energie heeft zij daar in gestoken, 
grandioos! 
De levendige vergadering, die naast het  
doornemen van de binnengekomen post - vaak van 
instellingen die (financiële) hulp vragen - stond in 
het teken van het ‘Zinposium’ dat gehouden werd 
op 19 mei bij het vertrek van Klaas Koffeman als 
straatpastor en het 20-jarig bestaan van het 
Straatpastoraat. Op heel indringende wijze maakte 
Klaas Koffeman duidelijk dat wij, mensen met een 
dak boven het hoofd, ons slechts zeer ten dele 
kunnen voorstellen wat het is om geen dak boven 

je hoofd te hebben en welke impact dit heeft.  
Fragmenten uit zijn toespraak zullen zeker nog ter 
sprake komen. Ds. Erwin de Fouw benoemde een 
punt dat naar voren kwam in de groep waaraan hij 
deelnam: de sterk verminderde openbare toilet-
voorzieningen. Denk u eens in, wij kunnen betaal-
baar in verscheidene winkels naar het toilet of veel 
luxer in een horecagelegenheid en nog luxer, naar 
huis gaan. Maar wat als je het bescheiden bedrag 
in een warenhuis niet kunt betalen om van de ho-
reca maar te zwijgen en het meest gewone, de 
luxe van een eigen thuis, niet hebt omdat jouw 
thuis begint bij de buitendeur. Alleen al deze dood-
gewone nood heeft een enorme impact op je  
leven!  
Kunnen we naast het politiek aanhangig maken 
hier iets aan doen? Is het haalbaar dat kerken op 
momenten hun voorzieningen meer promoten? Een 
complex probleem, is er een realistische vorm 
haalbaar en welke investering vergt dit, financieel 
en aan (mensen) werk? Het is wel onze samenle-
ving waarvoor we staan! Het laatste woord is hier 
zeker nog niet over gezegd. We zullen hierover 
verder gaan nadenken.  
In dit kader, het proberen oog te hebben voor de 
ander, wil ik nog vermelden dat op dinsdag  
9 augustus weer een schoenenbeurs zal worden 
gehouden. 
Wie de Diaconie zoekt om mee te denken of vanuit 
een schrijnende situatie aan de Diaconie denkt, 
hoop ik, dat zij ons weten te vinden. 

Vanuit de Diaconie een hartelijke groet en  
fijne zomer,  

Gerard van der Laan 
 
 
 
Van de ouderlingen 
En dan is het weer zomer en wordt de stad stiller. 
Gelukkig zijn er nog voldoende activiteiten en  
diensten in de Lutherse Kerk! Bij de ouderlingen 
zijn we nog druk met het voorbereiden van de 
startzondag en het bedenken van activiteiten in het 
nieuwe seizoen. Het is dan erg leuk en  
inspirerend om dan gedeeltelijk samen met de ou-
derlingen van de Lukaskerk te mogen werken. Sa-
menwerken zonder je eigen identiteit te verliezen, 
vergt ook het vinden van een balans, maar het 
heeft vooral zoveel meerwaarde. Ik wens dan ook 
iedereen deze zomer vooral veel nieuwe,  
inspirerende ontmoetingen. Waar dan ook, of het 
nu hier gewoon in de Lutherse Kerk is of in een 
kerk in een ander land. Misschien biedt het wel 
nieuwe ideeën voor onze kerk. Maak er een mooie 
zomer van lieve mensen en hopelijk ontmoet ik u 
hier in ieder geval in de Lutherse Kerk! 

Mirthe Mulders 
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Contactadressen  
Kosterij: Lutherse Burgwal 7  
Kosters: Henk Baaima en Nigel Lamb  
(re-integratie), 070-3636610,  
kosterij@luthersdenhaag.nl 
In de maand juli wordt telefoon en mail van de  
kosterij doorgeschakeld naar Loes Klijn,  
secretaris. 
 
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  
Vakantie: 9 juli - 5 augustus 
Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145,  
erwindefouw@telfort.nl 
Vakantie: 15 augustus - 28 augustus 
 
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 
 
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  
29 mei 2022 tot en met 19 juni 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 
 

  
De erediensten kunnen ook nog steeds via de 
livestream worden gevolgd. Ook wanneer u niet 
in de kerk bent, kunt u uw bijdrage aan de  
betreffende doelen of als algemene donatie via de 
bank overmaken. Na 22 mei 2022 werd voor de 
volgende doelen, voor ieder doel afzonderlijk, een 
bedrag van € 50,00 overgemaakt: Stek De Halte, 
Werkgroep Kerkmuziek en als algemene bijdrage 
aan het taxivervoer. Voor het Micro Hydro Project 
werd nog € 150,00 gedoneerd. 
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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 
 
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. Het Zomerkamp vindt van 9-16 juli 2022 
plaats in Veldhoven. Over 6 dagen is het al zover. 
De afgelopen weken is hier druk aan voorbereid. 
Het belooft een week te worden die bol staat van 
avontuur en activiteiten zoals zwemmen,  
bosspelletjes, kampvuur en een dagje uit. Ook de 
kampleiding heeft hier erg naar uitgekeken.    
 
10 juli 2022 – KIA-vakantietasjes 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op  
vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld 
hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een  
zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol 
speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare  
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot 
aantal protestantse gemeenten deze  
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.  
Actie Vakantietas is een van de projecten  
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
Met uw bijdragen voor de Actie Vakantietas kunnen 
wij er als gemeente voor zorgen dat deze kinderen 
met de rugzak vol verrassingen toch een beetje het 
vakantiegevoel kunnen ervaren.  
 
17 juli 2022 – zomerdienst in de Lukaskerk 
Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk. 
 
24 juli 2022 – zomerdienst in de Lukaskerk 
Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk. 
 
31 juli 2022 – zomerdienst in de Lukaskerk 
Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk. 
 
7 augustus 2022 – zomerdienst in de  
Lutherse Kerk - Diaconie: ouderenwerk 
De Diaconie ondersteunt zowel binnen als buiten de 
gemeente diverse projecten voor ouderen. Zo  
worden ouderendiensten gevierd, vindt regelmatig 
een seniorenkring plaats en wordt vervoer naar de 
kerk georganiseerd. Ook wordt financiële  
ondersteuning verleend aan vakanties voor  
diverse doelgroepen.  
 
14 augustus 2022 – zomerdienst in de  
Lutherse Kerk - Diaconie: Kusu Kusu Sereh 
Onze gemeente vindt het belangrijk om het  
geloof te delen met christenen over de hele  
wereld. Dit gebeurt niet alleen door onze  
verbondenheid met de Lutherse Wereld Federatie 

(LWF), maar ook door concrete partnerschappen 
aan te gaan met christelijke gemeenten in binnen- 
en buitenland. Zo zijn wij in het bijzonder verbon-
den met de Protestantse Beth Fage Gemeente te 
Kusu Kusu Sereh (op het eiland Ambon).  
Onze verbondenheid met de kerk in Kusu Kusu  
Sereh is er al jaren. We hebben samen een 
gandong-overeenkomst. Met elkaar zoeken we  
welke projecten in Ambon onze aandacht nodig 
hebben. 
 
21 augustus 2022 – zomerdienst in de  
Lutherse Kerk - Prelude 
Deze stichting zet zich in om kinderen en jongeren 
in het Midden-Oosten, voornamelijk in Palestina en 
Israël, samen te brengen door middel van creatie-
ve activiteiten zoals spel, muziek, theater, kunst, 
sport en dans. Zij stellen zich tot doel om hoop, 
positief denken, communicatie, discussie, interac-
tie, samenwerking en sociale ontwikkeling te  
bevorderen. Dit voor en ten behoeve van  
mensen wonend in, afkomstig uit, of emotioneel 
verbonden aan Palestina en/of Israël. Zij richten 
zich met name op kinderen en tieners, maar  
sluiten ouderen niet uit. 
 
28 augustus 2022 – Noodhulp 
Steeds zijn er nieuwe brandhaarden en rampen in 
de wereld. Daarom collecteren we op voorhand 
voor noodhulp en reserveren dit bedrag om bij  
acute nood direct te kunnen ondersteunen.  
De Diaconie zal achteraf melden waar het geld  
naartoe is gegaan. 
 
4 september 2022 – Startzondag in de  
Lukaskerk  
 
 
Pinksteren 2022 
Op 5 juni vierden we samen met onze broeders en 
zusters van de Lukaskerk - en samen met onze 
partnergemeente Kusu Kusu Sereh in gedachten - 
het Pinksterfeest. Wat was dat een prachtige  
viering met ruimte voor verhalen, gezang in  
velerlei talen en een rode, bol wol. U kunt de dienst 
(nog eens) meevieren via YouTube en op de  
volgende pagina’s leest u de getuigenissen van  
deze ochtend. 
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Partnergemeente Kusu Kusu Sereh 
Onze lutherse gemeente stuurde per email een 
Pinkstergroet aan de Beth Fage gemeente met 
daarbij een pinksterlied. Wij kregen het volgende 
antwoord: ….vanuit het verre Oosten wensen wij u 
allen een fijne Pinksterdag en Gods rijke Zegen. 
Wij danken u voor het lied, die wij van u hebben 
mogen ontvangen, welke wij reeds in onze dienst 
aan de gemeente hebben voorgelezen. Het is  
hetzelfde lied als bij onze Liederen Bundel  
Nyanyian Rohani. Wij willen van onze kant ook 
een lied meegeven uit onze Liederen Bundel: 
(vertaling) 
1. O Heilige Geest, vernieuw en verenig ons.  
 Laat ons Uw wil volgen, eenheid creëren. 
 O Heilige Geest, vernieuw en verenig ons. 
 Als een kerk die blijft getuigen op het  
 wereldtoneel. 
 
2. O Heilige Geest, vernieuw en verenig ons, 
 leid ons leven om elkaar lief te hebben en 
 houd verdeeldheid op afstand. 
 O Heilige Geest, vernieuw en verenig ons.  
 Verwelkom onze gebeden in de strijd op het   
 wereldtoneel. 
 
 
 
 
Farzad Khany en zijn verhaal 
Een paar jaar voordat ik de bijbel voor het eerst 
las, toen ik aan de universiteit studeerde, werd ik 
door een vriend aanbevolen om de bijbel te lezen, 
omdat hij geloofde dat het lezen van de bijbel 
helpt om de werken van de westerse literatuur  
beter te begrijpen. Ik was student Engelse  
literatuur. Eerst had ik geen voorliefde om de  
bijbel te lezen. Ik kan me die dagen nog goed  
herinneren. Ik was totaal hopeloos en depressief. 
Deze depressie, hopeloosheid, gebrek aan  
vertrouwen in God waren al begonnen vanaf de 
beginjaren van de universiteit. Mijn wanhoop en 
uitzichtloosheid werden groter en groter en ik was 
er echt ziek van geworden. Ik ervoer heel slechte  
dagen. Ik vond geen betekenis en doel in de 
schepping. Dat was eigenlijk geworteld in het  
geloof dat ik van mijn ouders had. Dat was een 
zeer onaangename ervaring. 
Ik kon geen rechtvaardiging vinden voor de  
kwellingen van de mensen in mijn omgeving en in 
de wereld. Ik kon geen oplossing vinden voor al 
deze conflicten. Ik had geen vertrouwen op God. 
Ik kon geen rechtvaardiging vinden dat God  
eigenlijk bestaat. De regels van de Sharia hadden 
me erg moe en ziek gemaakt. De God die in die 
context werd beschreven had meer wreedheid dan 
vriendelijkheid, had meer geweld dan vrede, hield 
meer van oorlog dan van vrede, moedigde moord 
meer aan dan vergeving. Oh, ik ben erg blij dat ik 
door mijn Heer Jezus Christus werd gevonden. In 
het midden van al die mentale verstoringen,  
voelde ik dat ik door mijn Heer, door Jezus  
Christus, was gevonden. Ik had een tweedehands 
bijbel van King James die ik van een ondergrondse 
kleine winkel eerder had gekocht om de werken 
van westerse literatuur beter te interpreteren. 
Dat bijbel ontstak een licht in mijn leven, het licht 
van vertrouwen op God, het licht van hoop, het 
licht van de verlossing door de Heer Jezus  
Christus.  
 

Ik kan niet beschrijven hoe mijn leven na die dag 
begon te veranderen. Dagen en nachten gingen 
voorbij en ik dacht aan de woorden van de bijbel. 
Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijk-
heid, goedheid en waarheid naar mij toe gekomen. 
Het leven van Jezus Christus is niet zoals het  
leven van andere profeten. Hoe kon ik onverschil-
lig aan deze openbaring voorbijgaan? Geen teken 
van zonde, noch in zijn geboorte, noch in zijn hele 
leven, geen teken van geweld, geen hebzucht naar 
macht, alles is liefde voor de mensen. Hij weet 
hoe Hij zal worden opgeofferd voor de verlossing 
van de mens. Het was de ultieme mate van liefde 
van de Heer voor mensen. 
Ik begon te begrijpen wat er vanaf het begin van 
de schepping moest gebeuren. De komst van 
vroege profeten was nu betekenisvol voor mij. 
Ja, ik geloof in Jezus. Nu geloof ik dat ik niet in de 
steek was gelaten en ik geloof dat ik gered zou 
worden door de Zoon van God, Jezus Christus. 
Zijn leven en zijn dood hielpen om het verloren 
vertrouwen tussen de Heer en mij te doen  
herleven!  
 
Leven in Jezus en met Jezus heeft mooie gevolgen 
gehad in mijn leven: 
Nu ben ik niet bang en ongerust, want ik ben van 
de Heer. Nu vertrouw ik op mijn Heer en heb ik 
hoop op de woorden van Hem. De Heer heeft mij 
laten zien dat Hij van mij houdt! Door zijn Zoon 
onder ons te sturen. Hij heeft me laten zien dat Hij 
mij niet in de steek had gelaten. Ik ben blij dat ik 
de bijbel kan lezen. Het geeft mij een dieper  
inzicht om in Jezus te leven. Ik ben blij dat ik  
echte hoop en vertrouwen in God heb. Het geeft 
mij de kracht om niet teleurgesteld te worden. 
Toen ik zo genadig de liefde, barmhartigheid , 
aandacht van mijn vader kreeg, hoe kan ik deze 
liefde van de mensen onthouden, hoe kan ik  
arrogant zijn.  
Wij hebben veel aanwijzingen in de bijbel die erop 
staan dat wij deze liefde, die we door de Zoon van 
God in de wereld hebben gekregen, verspreiden. 
Dit is de enige manier waarop ik verlossing  
bereik!  
Ik werd vergeven door de dood van Jezus Christus 
aan het kruis, dus ik vergeef als ik niet beroofd wil 
worden van deze cirkel van barmhartigheid en 
vergeving. 
Ik hoop dat ik gered zal worden door mijn geloof. 
Ik geef mezelf over aan de handen van God en ik 
bid als ik niks kan doen en geen verschil kan  
maken, en dit is mijn vertrouwen op de Heer, en 
ik hoop dat mijn gebeden verschil kunnen maken. 
Het Onze Vader gebed brengt mij dichter bij mijn 
God .  
Ik ben naar Gods beeld geschapen, dus ik leef 
graag in Hem zoals Hij in mij. God veranderde de 
tragedie in triomf in mijn leven door Jezus aan mij 
bekend te maken! 
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Simon Sapioper en zijn verhaal 
Ik wil u vertellen hoe de Papoea’s Jezus Christus 
hebben leren kennen. 
Ooit kwam een groep witte, westerse zendelingen 
naar Papoea. Mensen die er zo uitzagen, kenden 
de Papoea's nog niet. Ze waren in die tijd erg 
wantrouwend tegenover buitenlanders. Ottow en 
Geissier uit Berlijn, Duitsland en Heldring Mission, 
Nederland die betrokken waren bij de  
evangelisatiemissie naar het land Papua. 
De zendelingen hadden ook Javaanse en  
Molukkers mannen meegenomen om hen te  
helpen. Deze mannen waren moslim. Zij werden 
naar de Papoea’s toegestuurd om hen gerust te 
stellen en inwoners van het vasteland Doreri  
Manokwari erkende dat de Sultan van Tidore, 
wiens dogma de Islam is, die onder de controle 
stond van de Nederlandse regering, het niet erg 
leek te vinden als christelijke missionarissen naar 
Mansiman Papoea kwamen. Zodra de brief van de 
Nederland Ternate bereikte, waren Ottow en 
Geissier dolblij met het nieuws van hun vertrek 
naar Papua.  
Bovendien staan Papoea’s bekend om roven en 
vechten en leven van de handel. Hun huizen  
werden boven het water gebouwd om hen te  
beschermen tegen vijandelijke aanvallen.  
Ottow en Geissier ontvingen de reisbrief van de 
Sultan van Tidore om ze hun christendom te  
laten verspreiden.  
Op 5 februari 1855  ging het schip Ternate voor 
anker bij het eiland Manansbari (Mansinam): “Je 
kunt je niet voorstellen hoeveel vreugde we  
hebben gevoeld toen we eindelijk onze bestem-
ming zagen op zondagochtend. En we de zending 
voor anker legden om aan te meren in baai van 
Doreri”, aldus Geisser.  
Zoals hun laatste daad was toen ze uit Europa 
vertrokken, biddend, vervolgens op hun knieën 
de struiken binnengingen en hun harten  
uitstortten: “In de naam van Jezus zetten we 
voet op dit land.” “Jezus?”, vroegen de Papoea’s, 
“die kennen wij al!”   
 
De Papoea’s kenden de naam van Jezus  dus al. 
Zijn naam was dezelfde als die van ‘de kracht van 
het Koreri (Hemel) door Manarmakeri’. Door de 
ontmoeting met de zendelingen en alles wat 
daarna gebeurde, werd de kerk in Papoea  
opgebouwd, zowel door de zendelingen als de 
Papoea’s. 
Een mooie vraag om over na te denken: had de 
Heilige Geest de Papoea’s al met Jezus Christus 
in contact gebracht door de ‘kracht van het  
Koreri’?   
En heel bijzonder is dat moslims hebben gehol-
pen de zendelingen met de Papoea’s in contact te 
brengen. Ze hebben dus een belangrijke rol  
gehad bij het in gesprek brengen van de  
Europese zendelingen en de Papoea’s. Zo  
brachten ze vertrouwen waar angst was. Heeft de 
Heilige Geest ook hen ingezet om het evangelie 
te brengen? Zeker is dat Gods Geest zijn eigen 
weg gaat!  
 
 
 
 
 
 

Ida Baaima maakte deze foto waarbij een rode 
draad over onze hoofden heen ons verbond. De 
Heilige Geest werd zichtbaar. 
 

 
 
Kistorgel van Swaenesteyn in onze kerk 
Bij de fusie van de Stichting Evangelisch-Luthers 
Tehuis voor Ouderen (SELTO), De Lozerhof, de 
Preva Stichting en de Willem III Stichting tot Saf-
fier is er vanuit gelden van de SELTO een  
kistorgel in Swaenesteyn gekomen.  
Het kistorgel is gebouwd in 2011 door de  
Sloveense orgelbouwer Skrabl en heeft als  
houtsnijwerk de Lutherroos en de zwaan. 
Al geruime tijd is het orgel niet meer gebruikt 
voor de kerkdiensten in Swaenesteyn.  
De Evangelisch-Lutherse gemeente heeft het  
orgel over kunnen nemen. Inmiddels staat het in 
de kerkzaal en is het al gebruikt tijdens het  
concert met de Bach-motetten. 
We willen het kistorgel officieel in gebruik nemen 
op zondag 28 augustus 2022 na de dienst met 
een klein concertje tijdens de koffie. Sander van 
den Houten zal iets vertellen over het kistorgel en 
een demonstratie geven. Maar als er gemeentele-
den zijn die ook iets (samen) met het nieuwe 
kistorgel willen doen, aanbevolen! Men kan zich 
opgeven bij Sander via 
sandervdhouten@hotmail.com 

Ewald Grund 



8 

 

Ouderendienst 21 augustus 
Heel blij zijn we u alvast te melden, dat na de  
Zomerweken, wij elkaar weer kunnen ontmoeten  
bij de ouderendienst. U krijgt in augustus een  
persoonlijke uitnodiging, maar nu kunt u de  
datum van 21 augustus alvast in de agenda  
zetten. De ouderendiensten, waar ouderen van de  
Lukaskerk en lutherse gemeente elkaar  
ontmoeten, worden 's middags gehouden en u,  
als belangstellende of vrijwilliger, bent daar 
van harte welkom. Dominee Fokke Fennema gaat 
voor in de dienst. 

Met zomergroeten, 
Christine Scheurkogel (Lukaskerk) 

Sara de Weerd-Walakutty (lutherse gemeente) 

 
  

Door de week heen 
 
De regenboogvlag 
Op zondagmiddag 15 mei was ik als 
koster van onze mooie kerk boos. 
Na de ouderendienst wilde ik de vlaggen 
binnen halen, onze twee lutherse  
vlaggen en de regenboogvlag die iedere 
zondag buiten hangt als teken dat  

iedereen altijd welkom is. 
Wie, wat, waarom en hoe? Tot mijn verbazing en 
kwaadheid was onze regenboogvlag met stok en al 
verdwenen. Met het Huygensplantsoen in mijn  
gedachte heb ik er melding bij de politie van  
gemaakt. 
Afgelopen 6 juni werd er bij de kosterij aangebeld: 
een jongedame kwam de vlag terugbrengen, twee 
vrienden van haar hadden hem haar aangeboden 
na een lange nacht met de nodige versnaperingen. 
Zij had van onze buurman gehoord dat de koster 
van de lutherse kerk boos was. Met de nodige  
verontschuldigingen werd hij weer overhandigd. 
Nu hebben wij er dus twee en hangt de vlag fier 
uit. 

 
 
 
Seniorenkring in de zomer 
Op dinsdag 5 juli sluiten we het sei-
zoen af met een gezellig dagje uit. We blijven 
dichtbij huis, we gaan naar Madurodam. Wij hopen 
dat het een heel gezellige, zonnige afsluiting van 
het seizoen wordt.  
Na zes weken zomervakantie komen we weer bij 
elkaar op dinsdag 23 augustus. We houden dan 
onze jaarlijkse startbingo. Om 13.30 uur staat  
de koffie/thee klaar en kunnen we gezellig  
bijpraten.  
Namens alle vrijwilligers wens ik u allen een heel 
goede, zonnige en gezonde zomer. 

Els Pellen 
 
 
 
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 één van de voorgangers.  
Er is koffie en thee en gelegenheid om met 
de andere aanwezigen en vrijwilligers te  
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. En er 
wordt gezongen. 

  

 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 
In juli en augustus is er geen biechtspreekuur. 
 
 
De vloer in de kerkzaal 
De koster gaat lekker op vakantie en verheugt zich 
erop om na deze heerlijkheid volledig uitgerust en 
opgeladen terug te komen op het mooiste stukje 
van Den Haag! 
Ik heb dan ook het voornemen om de vloer van de 
kerk te vegen, stofzuigen, schrobben en dweilen, 
zodat als wij weer kerkdiensten vanaf 7 augustus 
houden, we in een heerlijke geur van schoonmaak 
zitten. Nu is mijn ervaring, dat het met vele  
handen sneller gaat en het vele, vele malen  
gezelliger is. Daarom vraag ik u dan ook: zijn er 
enthousiastelingen die mij in de week van  
maandag 1 tot vrijdag 5 augustus willen en  
kunnen helpen? 
Koffie staat klaar en het lutherse koekje is ook 
aanwezig, bij het puntjes op de i zetten op vrijdag 
zelfs het wel bekende broodje kroket. 
Ik hoop veel gezellige mensen tegen te komen. 
 
Voor nu wens ik ieder een mooie vakantie,  
gezondheid en een opgeladen accu toe. 
Tot 1 augustus of een ander moment, vergeet  
26 augustus niet: gezellig eten, praten en een  

leuke ontmoeting. 
 

Tot ziens, 
Henk Baaima 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
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♫  Waar de lofzang wordt gezongen 
[uit: Op de wijze van het lied, tekst Hans Mudde/
melodie Jan van Rossem] 
 
Waar de lofzang wordt gezongen 
tegen alle twijfel in, 
daar vertoont op onze tongen 
het geloof een nieuw begin 
want wie zingt met hart en mond 
vindt in God weer vaste grond. 
 
De cantorij zong de laatste keer met Trinitatis 
alvorens met zomerreces te gaan. Een prachtige 
psalm 150 van Stanford, met begeleiding van 
Sander op het orgel: ‘O praise God in his  
Holiness’. De Vader, Zoon en Heilige Geest  
werden die morgen rijkelijk bezongen. Van 
Franck klonk een evangeliemotet evenals het  
ingetogen Ave Verum corpus van Saint-Saëns 
tijdens het Avondmaal. 

 
Waar op wonderbare wijze 
in muziek het Woord geschiedt 
uit de diepte wij verrijzen 
op de vleugels van het lied 
om opnieuw op God gericht 
op te varen tot het licht. 

 
De laatste maanden waren verdrietig vanwege 
het afscheid van Irene van der Kam en Lideke 
Gaemers, waar we bij hun beider afscheid  
zongen. Dat waren emotionele diensten, maar 
wat fijn om met elkaar te mogen zingen en  
samen ons verdriet  te kunnen delen. Sietske 
Kroon heeft nog meegezongen bij Irene en heeft 
zelfs de bloemen geregeld in de wetenschap dat 
we binnenkort ook voor haar zullen moeten  
zingen. We hopen voor haar en haar gezin dat ze 
voor de tijd die hen gegeven is, nog veel van  
elkaar mogen genieten.  
   
  Waar het lied in koor gezongen 

 vrolijk wordt gemusiceerd 
 zijn wij tot de diepste bronnen 
 van het leven weergekeerd, 
 tot de eeuwige fontein 
 van een hemelhoog geheim. 

 
Na de zomer gaan we weer beginnen met de  
repetities. Dat zal dinsdag 23 augustus worden. 
Snel muziek instuderen voor de feestelijke dienst 
van 11 september waar Erwin als onze predikant 
zal worden beroepen. Hoe mooi is dat en hoe 
ontzettend blij zijn we hier allen mee!  

 
  Want gaf God zijn grootste gave 
  in zijn Zoon, in vlees en bloed, 
  Hij verleend’ons van zijn have 
  nog dit ander kostbaar goed, 
  luisterrijk en wonderschoon 
  het geschenk van taal en toon.  

  
We kunnen best nog wat mensen gebruiken op 
onze cantorij! Het is een leuke groep mensen en 
we repeteren elke dinsdag vanaf 20.00 uur 
(uitgezonderd vakanties). We werken hard,  
repeteren serieus,  maar er wordt ook gelachen!  
 
 
 

Dinsdag 21 juni was onze gezellige afsluiting van 
het seizoen met een drankje en hapje. 
 
We geven dit jaar onze medewerking in ieder  
geval op 11 september, op Eeuwigheidszondag 
(20 november) en Eerste Kerstdag  
(25 december). Zingen in een koor is zó  
ontzettend leuk én gezond! Dus heb je zin om te 
zingen, meld je aan bij Tanya of bij mij en vooral 
‘zingt’ het voort! 
 

Laten wij dan musiceren 
met wat ons gegeven is 

aan talent en Hem ter ere 
van wie ooit geschreven is: 

Hij die in de hemel woont 
op muziek en lofzang troont. 

 
Allen een fijne vakantietijd en  

een hartelijke groet, 
Monique Schendelaar 
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Vanuit de bazaarcommissie 
 
Vrijwilligers 
We zijn blij dat er zich al veel vrijwilligers hebben 
aangemeld om te helpen tijdens de bazaar op 
zaterdag 17 september. Er 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 en de verkoop van de  
nummers voor het Rad van Avontuur. 
Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel 
graag helpen tijdens het opbouwen op donderdag 
15 en/of vrijdag 16 september, tijdens de bazaar 
op zaterdag 17 september of bij het opruimen op 
maandag 19 september? U kunt u aanmelden 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. 
 
Koekjes, taart, cake en jam voor verkoop 
Heeft u zin om iets lekkers te bakken of om  
overheerlijke jam te maken? Wij verkopen deze 
graag tijdens de bazaar! Verse producten kunnen 
ingeleverd worden op vrijdag 16 september in de 
kosterij. 
 
Loterij 
Er is ook een loterij, waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de bazaar. De hoofdprijs is een 
dinerbon voor twee personen en verder zijn er 
nog een levensmiddelenpakket t.w.v. € 50,- en 
een tiental andere aantrekkelijke prijzen te  
winnen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De loten kosten € 1,50 per stuk en zijn te koop in 
de kerk na afloop van de dienst bij Apilena 
Sapioper. Als u niet naar de dienst kunt komen, 
maar wel loten wilt bestellen, neemt u dan even 
contact op met de koster Henk Baaima (tel 070- 
3636610). 
 
Inleveren van goederen 
Op zondag 28 augustus kunt u uw goederen  
inleveren in kamer 1½  vooraan in de kosterij. 
Heeft u boeken of cd’s, dan kunt u die inleveren 
in het Jeugdcentrum in de Boekhorststraat. Vanaf 
9.45 uur is de achterdeur in de Boekhorststraat 
open. Wilt u op een ander tijdstip iets inleveren, 
neemt u dan contact op met de koster  
Henk Baaima (tel. 070 3636610). 
 
Met elkaar kunnen we er weer een geslaagde dag 
van maken! 

 
De bazaarcommissie 

 

 
 
 
 
Verwonderwandeling kijk en zie! 
Een relatief grote groep wandelaars verzamelde 
zich ‘s avonds bij een opgang van het  
Westduinpark om de midzomerwandeling te  
wandelen. Het thema van deze wandeling was 
kijken en zien, door de ander en door God. Op 
verschillende plekken stonden we stil met een 
lied of een overdenking. Onder een boom was er 
een korte meditatie waarna iedereen in de buurt 
zich liet verwonderen door de natuur. Waar de 
één vooral luisterde naar de vogels, viel een  
ander op hoe elke boom wel een dode tak had. 
Met elkaar zie je meer. Aan het einde van de 
wandeling bereikten we het strand en zagen we 
een prachtige zonsondergang waarbij we een 
aantal liederen zongen en thee dronken. Kortom, 
een prachtige wandeling die we met elkaar  
mochten delen. Op naar de herfstwandeling op 
zondagmiddag 16 oktober! 

Mirthe Mulders 
 

 

mailto:epellen@ziggo.nl


11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

 

Leren van Luther 2022-2023 
Luther over de christelijke vrijheid 
Luther écht leren kennen waar het spannend 
wordt: dat is het doel van de cursus Leren van 
Luther. Want wij denken vrij te zijn, maar zijn we 
dat ook? Waar zit werkelijke vrijheid in? Luther 
heeft het over de vrijheid van de geest.  
Wat bedoelt hij? 
 
In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit  
Luthers beroemde traktaat over de vrijheid van 
de christenmens. Dat traktaat begint met een 
veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme: 
 
Een christenmens is een volkomen vrij heer over 
allen en niemands onderdaan. 
Een christenmens is een volkomen dienstbare 
knecht van alles en ieders onderdaan. 
 
Luther zegt dat geloof de bron is van vrijheid, 
maar wat is geloof volgens hem (in ieder geval 
niet: het onderschrijven van een aantal leerstel-
lingen). En waarom is christelijke vrijheid  
onherroepelijk verbonden met spontane christelij-
ke dienstbaarheid?  
 
 
In Over de christelijke vrijheid (De libertate chris-
tiana) vinden we Luthers eerste samenhangende 
formuleringen over de betekenis van geloof (als 
reactie op Gods belofte) en over de relatie tussen 
christelijk vrijheid en christelijk ethiek. 
 
De cursus omvat vier avondbijeenkomsten van 
1,5 uur in de Lutherse Kerk van Den Haag:  
20 september 
15 november 
29 november 
13 december  
 
De online-variant is er ook (deelnemers uit  
gehele land, avonden): 
16 november 
7 december 
12 januari 
1 februari 
 
Deelname kost slechts € 20,- per persoon.  
Deelnemers krijgen een zorgvuldig samengestel-
de reader (pdf of kopie) met een samenvatting 
van Luthers betoog en een vertaalde selectie van 
paragrafen uit zijn traktaat. 
 
Aanmeldingen via Mascha de Haan voor locatie 
Den Haag: aanmelden@luthersdenhaag.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de stad en verder… 
 
Jaime de Bourbon de Parme bij LUX over 
dankbaarheid 
Waar ben je dankbaar voor? Is dankbaarheid een 
gift, een opdracht of iets wat je overkomt? En 
wanneer voel je je het meest dankbaar? Het zijn 
allemaal vragen die gesteld worden aan 
klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme.  
Op 7 juli (aanvang 20.00 uur) deelt hij zijn  
verhaal bij LUX in de Lutherse Kerk. 
 
Jaime de Bourbon de Parme 
‘De natuur is ons thuis, we moeten er met dier-
baarheid voor zorgen’, aldus Jaime de Bourbon 
de Parme in het bericht bij zijn aanstelling als kli-
maatgezant. In zijn werk komen werelden sa-
men, zoals economie, klimaat en duurzaamheid, 
altijd met de uitdaging van het vinden van geza-
menlijke oplossingen. Jaime was ook jarenlang 
ambassadeur van het koninkrijk der Nederlanden 
in het Vaticaan. Hij zal delen hoe dankbaarheid 
een rol speelt in zijn leven en hoe hij dat mee-
neemt in het werk dat hij doet. De muziek wordt 
verzorgd door violist Jasmijn Burger. 
 
Over 'zeven wegen naar compassie' 
Deze avond maakt deel uit van de serie ‘zeven 
wegen naar compassie’. Lange tijd golden de ze-
ven werken van barmhartigheid als richtingwij-
zers voor een goed en betekenisvol leven. In ze-
ven wegen naar compassie zoekt LUX naar een 
eigentijdse hertaling van deze oude richtingwij-
zers. Wat doet eenzaamheid met je? Wat bete-
kent het om een ander te dienen? En wat gebeurt 
er met je als je vervreemding ervaart? En waar 
ben je dankbaar voor? Wat kan je verwachten? In 
zeven avonden worden inspirerende gasten geïn-
terviewd door Jonathan van der Geer, met als 
uitgangspunt één van de zeven wegen naar com-
passie: eenzaamheid, dienen, dankbaarheid, ver-
wondering, vertrouwen, opgave en vervreem-
ding. Elke avond wordt er een kunstwerk onthuld, 
gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Mattia 
Papp. In totaal zeven stuks: zeven wegen naar 
compassie. 
 
Tickets 
Lezers van Teken van leven kunnen gratis regis-
teren via 'donatie op locatie' (op de website van 
LUX: www.luxdenhaag.nl) of door een mail via 
aanmelden@luthersdenhaag.nl 
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Opera & orgel
in de Lutherse Kerk

Lutherse Burgwal 9, Den Haag

2 juli 2022, 15.30 uur, entree 10€

Reza Ranjazmay Aarnoud de Groen

Tenor organist

Aria’s 

Una furtive lacrima 
Nessun dorma 
Vesta la giubba
E lucevan le stelle 

Orgel

Bach
Franck

Camilleri
Bossi
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Zelfs Koning David en de engelen nemen het ervan en gaan op vakantie. Zeker weten, dat ze terug zijn 
op 7 augustus wanneer we onze LuLu-viering hebben in de Lutherse Kerk! 

Foto: Aarnoud de Groen  

 
 

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) 

Zaterdag 2 juli 
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 13) 
 
Dinsdag 5 juli  
 Seniorenkring, uitstapje, (pag. 8) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Donderdag 7 juli 
 LUX: dankbaarheid, 20.00 uur (pag. 12) 
 
Dinsdag 12 juli 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Dinsdag 19 juli 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Dinsdag 26 juli 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 2 augustus 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Dinsdag 9 augustus 
 Schoenenbeurs Straatpastoraat (pag. 3) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Woensdag 10 augustus, 
 Jour der Senioren, 13.30 uur (pag. 2) 
 
Dinsdag 16 augustus 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Dinsdag  23 augustus 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8) 
 
Vrijdag 26 augustus 
 Meet, greet & eat, 17.30 uur (pag. 11) 
 
Dinsdag  30 augustus 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 
Donderdag 1 september 
 LUX, 20.00 uur 
 
Zaterdag 3 september 
 Concert SCMLK, 15.30 uur 
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Kinderkerk 
 
Dag meisjes, jongens en (groot-)ouders van de 
kinderkerk, 
 
Als jullie dit lezen, is de zomervakantie pas  
begonnen. Ik denk even terug aan wat we de 
laatste maanden allemaal hebben meegemaakt. 
De Kliederkerk in maart, Palmpasen, Pasen en 
Pinksteren waren een feest! 
En alle grote mensen konden zien en horen waar 
wij in de kinderkerk mee bezig waren. Zo  
vierden zij deze feesten met ons mee. 
En ja, ook het afscheid nemen van de kinderkerk 
van Luka, Hanna en Jonne, die na de zomerva-
kantie naar de middelbare school gaan, was 
weer een belangrijk moment voor jonge mensen 
en de ouderen om hen heen. Jeroen zei het en 
wij allemaal hopen dat jullie drieën nu ook gaan 
meedoen met de tieneractiviteiten en we jullie 
ook in de eredienst blijven ontmoeten. 
Helaas moeten we afscheid nemen van Sylvia en 
Mascha. Na de vakantie zullen we hen gaan  
missen bij de leiding van de kinderkerk. Sylvia, 
heel veel dank voor je creativiteit bij de  
verwerkingsopdrachten en vooral jouw ideeën en  
het verzorgen van de kleding bij de Kerst- en 
Paasspelen. Mascha, dank je wel voor het jaren-
lang zorgen voor de kinderkerk. Als een rots in 
de branding, een vraagbaak was je. Jullie allebei 
hebben de kinderkerk met liefde gedragen.  
Gelukkig blijven jullie in de buurt en raken we 
elkaar niet uit het oog. 
 
 
 

 
 
 
 
Lieve kinderen en (groot-)ouders, een heel 
mooie zomer wensen we jullie en elkaar toe.  
28 Augustus starten we weer met de kinderkerk! 
Tot dan en met hernieuwd enthousiasme.  
 
Met zomergroeten van Jeroen, Jolien, Sara en de 

predikanten Erwin en Jannet   

51e jaargang 
no. 7/8 
juli/aug. 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  

 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 of Kerkomroep (Lukaskerk).  

Erediensten 
Evangelisch-Lutherse kerk 
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag 
Er is crèche (na aanmelden), de kinderkerk begint 
weer op 28 augustus  

Lezingen 
(oecumenisch  
leesrooster) 

Collecten (pag. 5)  

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 

Zondag 10 juli 
4e zondag na Trinitatis 
Ds. Fokke Fennema 
Viering avondmaal 
 

Psalm 2 
Lukas 1:1-4 

KiA Actie Vakantietas 
kerk 

 
Kleur: groen 

Zondag 17 juli 
5e zondag na Trinitatis 
Zomerdienst in Lukaskerk (Om en Bij 2) 
Ds. Erwin de Fouw 
 

  
 
 

Kleur: groen 

Zondag 24 juli 
6e zondag na Trinitatis 
Zomerdienst in Lukaskerk (Om en Bij 2) 
Ds. Erwin de Fouw 
 

  
 
 

Kleur: groen 

Zondag 31 juli 
7e zondag na Trinitatis 
Zomerdienst in Lukaskerk (Om en Bij 2) 
Ds. Jenne de Haan 
 

  
 
 

Kleur: groen 

Zondag 7 augustus 
8e zondag na Trinitatis 
Zomerdienst  in Lutherse Kerk 
Ds. Jannet van der Spek 
 

Jesaja 65:17-25 
Hebreeën 11:1-16 

Lukas 12:32-40 

Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

 
Kleur: groen 

Zondag 14 augustus 
9e zondag na Trinitatis 
Zomerdienst  in Lutherse Kerk 
Ds. Wout Huizing 
 

Jeremia 23:23-29 
Hebreeën 11:17-29 

Lukas 12:49-56 

Diaconie - ouderenwerk 
Kerk 

 
Kleur: groen 

Zondag 21 augustus 
10e zondag na Trinitatis 
Zomerdienst  in Lutherse Kerk 
Ds. Jannet van der Spek 
 
Ouderendienst (pag. 8) 
Ds. Fokke Fennema 
 

Jesaja 30:15-21 
Hebreeën 12:22-29 

Lukas 22-30 

Prelude 
Onderhoud gebouwen 

 
 
 
 

Kleur: groen 

Zondag 28 augustus 
11e zondag na Trinitatis 
Ds. Wilna Steenbergen 
Eerste kinderkerk na de vakantie 
Ingebruikname kistorgel (pag. 7) 

Deuteronomium 24:17
-22 

Hebreeën  13:1-6 
Lukas 14:1, 7-14 

Collecte noodhulp 
Onderhoud gebouwe 

 
Kleur: groen 

 
Zondag 4 september 
12e zondag na Trinitatis 
Startzondag in de Lukaskerk 
Ds. Jannet van der Spek 
 

  
 
 

Kleur: groen 
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