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De soepsteen 
Een pelgrim op doorreis werd door honger gekweld en 
klopte aan op de eerste de beste deur. Daar zaten net  
toevallig enkele families bij elkaar; ze zaten zich, uit  
armoede, te warmen aan hetzelfde vuurtje. De pelgrim 
begreep best dat de mensen doodarm waren en dat hij 
dus niet zomaar om wat voedsel kon bedelen. Hij stelde 
voor om een grote ketel soep te koken. 
Iedereen keek verbaasd op van dat voorstel, want voor soep heb je toch heel wat 
nodig! Dat bleek geen bezwaar, de reiziger beweerde alles bij zich te hebben in 
zijn rugzak. Al wat hij nodig had, was een grote ketel water. Goed, ze lieten het 
zich geen twee keer zeggen, ze haalden een reuze ketel water, en zetten die op 
het vuur. En toen haalde de man uit zijn rugzak: een steen. “Nee, nee, geen  
gewone steen”, zei hij, toen hij de vragende blikken zag, “een echte soepsteen!” 
Voorzichtig legde hij de steen in het water en nu maar wachten, vol spanning, vol 
nieuwsgierigheid. “De soep zou gekruid moeten zijn”, zei de man na een tijdje. 
Gelukkig was er nog wat zout in huis, en de buurvrouw had ook nog een blaadje 
laurier en een beetje Spaanse peper. Ze ging het halen. En dan maar weer  
wachten. “Er moest eigenlijk een beetje vet bij”, zei de man. En toen herinnerde 
zich iemand dat hij in de kelder nog wat soepvlees had staan. “Ze zou ook nog 
wat gebonden moeten zijn”, zei de man weer, want hij had in het voortuintje een 
aardappelplant zien staan. De knolletjes gingen erbij. “Wat zou je denken van een 
paar worteltjes?”, vroeg iemand plotseling. En iemand anders dacht er net aan dat 
hij nog één of twee rapen had liggen, verstopt onder het matras. En nog iemand 
kwam met een struikje prei. En de overbuurvrouw had nog een knolletje selderij 
en een handjevol bonen en een kleine savooienkool. 
In korte tijd was het huis gevuld met een adembenemende geur. Daarna hebben 
ze gegéten, gegeten tot ze niet meer konden en nog was de soep niet op. 
Toen nam de pelgrim dankbaar afscheid en wou vertrekken. “Je vergeet je  
soepsteen”, zei iemand. “Nee, die mag je houden”, antwoordde de man, “je kunt 
er nog honderd keren soep van koken, als je maar net doet als wij daarnet gedaan 
hebben”. “Toch een wondersteen”, zeiden de mensen toen de man de deur was 
uitgestapt. 
Toen de pelgrim uit het gezicht verdwenen was, raapte hij een nieuwe steen op 
van de weg en stopte hem zorgvuldig in zijn rugzak. 
 
Benieuwd naar de soep van vandaag de dag?  
Kom naar de gemeentezondag op 4 september in de Lukaskerk! 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
We hebben een bewogen zomer achter de rug. 
In de tweede week van juli overleden Sietske 
Kroon-van der Meij en Julianus Sapioper. Een 
groot verdriet en gemis voor velen. Elders in dit 
blad leest u een in memoriam. We leven intens 
mee met de naaste familie en vrienden en 
vriendinnen.  
 
We konden genieten van veelal prachtig zomer-
weer en ik hoop dat velen dat ook onbekommerd 
gedaan hebben. Tegelijk groeien de zorgen om 
de droogte in vrijwel heel West- en Zuid-Europa. 
De oorlog in Oekraïne gaat voort. Niemand kan 
om het protest van een deel van de boeren heen 
of het vastlopen van de vluchtelingenopvang en 
de stijgende prijzen. We zijn de eersten niet die 
serieuze zorgen hebben over wat er komen gaat 
en toch in onze eigen tijd de goede wegen  
moeten zoeken. Daarom is het mooi dat in de 
zomer de zondagse eredienst, het vredesgebed 
op dinsdag, de voedselbank en een  
schoenenspreekuur gewoon doorging. Ik vond 
een mooi citaat van Reinhold Niebuhr 
(Amerikaans theoloog, 1892-1971) 
 

Nothing that is worth doing can be achieved 
in our lifetime; therefore we must be saved 
by hope. 
Nothing which is true or beautiful or good 
makes complete sense in any immediate 
context of history; therefore we must be 
saved by faith. Nothing we do, however  
virtuous, can be accomplished alone;  
therefore we must be saved by love. 
No virtuous act is quite as virtuous from the 
standpoint of our friend or foe as it is from 
our standpoint. Therefore we must be saved 
by the final form of love which is 
forgiveness.” 

 
‘Niets dat de moeite waard is om te doen, 
kan voltooid worden binnen één mensenle-
ven: daarom moeten wij gered worden door 
hoop. Niets wat werkelijk mooi of waar of 
goed is, komt volledig tot zijn recht op zijn 
plek in de geschiedenis, daarom moeten wij 
gered worden door geloof. Niets wat wij 
doen, hoe rechtschapen ook, kunnen wij op 
ons eentje volbrengen, daarom moeten wij 
gered worden door liefde. En geen enkele 
rechtschapen daad is vanuit het gezichts-
punt van een vriend of vijand even  
rechtschapen als die daad is vanuit onszelf 
gezien en daarom moeten wij worden gered 
door die uiterste vorm van liefde, die  
vergeving is.’ 

Mogen we op de goede manier bescheiden  
vastberaden blijven. Geloof, hoop en liefde, en 
vergeving, meer hebben we niet nodig. Ik hoop 
dat het lukt. 
 
We zijn als gemeente heel erg blij dat we  
Ds. Erwin de Fouw als vaste predikant hebben 
kunnen beroepen en dat hij dat beroep met 
vreugde heeft aangenomen. Op 11 september 
zullen we hem bevestigen in een feestelijke  
Eredienst en zal hij intree doen. Drie keer is 
scheepsrecht of niet soms! In september staan 
nog meer feestelijke dingen op het programma. 
Op 4 september vieren we LuLuzondag in de  
Lukaskerk. Het thema is pelgrimeren. We zijn  
onderweg. Daar past dat citaat van Niebuhr goed 
bij. Ook daarover meer in dit blad. En voor het 
eerst sinds 2019 kunnen we weer een bazaar 
houden op 17 september.  
Wij hopen u te ontmoeten en wensen u een  
goede nazomer,  

mede namens mijn collega,  
ds. Erwin de Fouw,  

ds. Jannet van der Spek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
Sietske Kroon-van der Meij 
Op 9 juli overleed ons gemeentelid Sietske Kroon 
-van der Meij. Enkele dagen tevoren was ze 37 
jaar oud geworden. Haar dood kwam na een twee 
jaar durende periode van ziekte door eierstok-
kanker, die laat werd ontdekt. Toen de ziekte na 
een aanvankelijk succesvol lijkende behandeling  
bestreden leek, kwam ze toch weer terug.  
Met veel moed en met lange tijd onverwoestbare  
wilskracht en optimisme heeft ze geknokt voor 
haar leven. Ze ging naar Leuven voor een experi-
mentele behandeling die haar hoop gaf op tijd en 
kwaliteit van leven. Bovenal wilde ze bij haar 
man Edwin en kinderen Marnix en Vera, haar  
familie en grote vriendenkring blijven. Ze  
verbaasde iedereen met haar doorzettingsver-
mogen. En toch ook weer niet, want Sietske bleef 
zoals Sietske altijd al was: spontaan en vol  
levenslust, humor en inzet voor haar dierbaren, 
voor anderen om haar heen en medemensen ver 
weg. Nu we haar uit handen hebben moeten  
geven, blijven we haar in gedachten houden als 
de vrouw wier leven vol waardevols en onverge-
telijks is geweest, dat haar dierbaren en ons allen 
altijd zal bijblijven.  
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In de dankdienst voor haar leven op 15 juli zochten 
we troost in goede woorden van gedachtenis en  
bij Romeinen 8:38-39 en I Korintiërs 13, het loflied 
op de verbondenheid ende naastenliefde tussen 
mensen, waarin wij het dichtst bij God zijn en bij 
wat hij met ons leven voor heeft. De dienst verliep 
zoals we met Sietske aan haar ziekbed hadden  
besproken: met inbreng van de cantorij en dierbare 
liederen en met speciale aandacht voor haar  
kinderen en de andere aanwezige kinderen. Zij 
mochten tijdens de dienst haar kist met prachtige 
kleuren versieren. Na de dienst was er een  
uitgeleide met erehaag, waarna er nog een  
bijeenkomst in besloten kring was in crematorium 
Haagse Duinen. Natuurlijk was het verdriet steeds 
voelbaar, maar even groot waren geloof, hoop en 
liefde. 
Moge de nagedachtenis van Sietske en de Liefde 
die blijft haar man en kinderen, haar ouders, zus 
en broer en allen die haar missen, altijd tot steun 
en sterkte zijn in hun gemis en in heel hun leven. 

ds. Erwin de Fouw 
 
 
 

 
 
 
 
 
In Memoriam 
Julianus Sapioper 
Op 11 juli overleed ons gemeentelid Julianus 
Sapioper, in de leeftijd van 88 jaar na een periode 
van ziekte ten gevolge van nierfalen. Zijn familie 
en ook wij zullen hem in herinnering houden als 
een lieve, zorgzame, sociale en dappere man die 
een sterke persoonlijkheid had, maar in alles wat 
hij deed de vrede heeft gezocht. Hij was gehecht 
aan tradities, vooral die uit de Papoeacultuur, maar 
stond zeker open voor wat de jongere generaties 
hem leerden. 
In Nederland leefde hij als balling, zonder de taal 
ooit écht te kennen, zonder zelfs te hebben leren 
lezen en schrijven. Toch was hij wel degelijk een 
ontwikkelde man, die zich ook na zijn vlucht  
geweldloos bleef inzetten voor het politieke en  
culturele bestaansrecht van de Papoea’s. Zijn leven 
in ballingschap was niet gemakkelijk, maar hij 
heeft, zoals zijn kinderen het verwoordden “zijn 
leven als consequentie gezien van zijn principes, 
zijn overtuigingen”.  

Met zijn vrouw Josephine Mandosir, die al meer dan 
tien jaar geleden overleed, stichtte hij een gezin 
waarin de waarden van vrede en recht en het  
verlangen naar hereniging met het vaderland  
werden hooggehouden. 
Julianus was een trouw kerklid. Na de vlucht uit  
Papoea Nieuw Guinea traden hij, zijn vrouw en zijn 
zoon Simon toe tot de lutherse kerk. In Den Haag 
stond hij zolang hij kon elke zondag als eerste voor 
de ingang van de kosterij om de kerk binnen te 
kunnen gaan. Zo beleefde hij in zijn geloof en in de 
kerk, de vrede en de bescherming van God die hij 
nodig had. Daarom lazen we in de dankdienst voor 
zijn leven, op 18 juli, psalm 46 en zongen we onder 
veel meer het lied dat Maarten Luther daar, losjes, 
op baseerde: ‘Een vaste burcht is onze God.’  
Zo hebben we Julianus toevertrouwd aan de  
eeuwige liefde van God. Moge Hij steeds de  
betrouwbare hulp in de nood zijn voor zijn kinderen 
en kleinkinderen en voor allen die hongeren naar 
vrede en recht. In West Papoea en waar ook maar. 

ds. Erwin de Fouw 
 
 
 
 
 
Verhuizen! 
Deze maand gaan we verhuizen naar het oosten 
van het land en dat is een beetje ver van Den 
Haag! In de afgelopen twee maanden zijn we heel 
erg druk geweest met administratieve zaken en 
dergelijke. Ik vind het echt jammer dat wij jullie als 
een mooie en vriendelijke gemeente zullen  
verlaten. Ik heb jullie altijd in mijn gedachten. Ik 
zal nooit de mooie en kostbare momenten vergeten 
die ik had in de Lutherse Kerk. Ik wens alle  
gemeenteleden heel veel gezondheid en vreugde 
toe . 

Farzad Khany en familie 
 

 
Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de julivergadering ondertekenen 
Erwin de Fouw en de betreffende 
kerkenraadsleden de beroepsbrief en 
het aanhangsel bij de beroepsbrief. 
Deze stukken gaan met de aanvraag 
approbatie van beroep naar de clas-
sis Zuid-Holland Noord. Inmiddels is 
van de classis de approbatie  
ontvangen. Ouderlingen bespreken 
in augustus de inhoud van de  
intrededienst.  
Voor het dienstrooster 2023 bespreken we welke 
diensten we gezamenlijk vieren met de Lukaskerk. 
Op verzoek van de kerkenraad bespreken de  
ouderlingen of de geprinte orde van dienst  
compacter kan door het weglaten van de  
uitgeschreven coupletten. U bent inmiddels via de 
Teken van leven mail hierover geïnformeerd. 
In augustus geen kerkenraadsvergadering; wel is 
via mailconsultatie de jaarrekening 2021 van de 
Diaconie vastgesteld. Vanuit de gemeente zijn geen 
vragen of opmerkingen over deze jaarrekening  
gekomen. 

Loes Klijn, secretaris 
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Uit de Diaconie 
De - wat vergaderingen betreft iets rustiger -  
zomerperiode loopt ten einde. Veel contacten  
verliepen online, zo ook de inbreng van gemeente-
leden. We kijken terug op een zomer met veel  
aangename momenten, voor de ouderen een dagje 
Madurodam of zelfs een vakantieweek, net als voor 
de kinderen. Veel blije reacties mochten wij  
ontvangen. Voor uw ondersteuning daarin hartelijk 
dank! 
Blije gezichten bij de ‘opruiming’ tijdens de  
schoenenbeurs voor hen die zonder dak boven het 
hoofd leven. Blije gezichten, en toch, de toespraak 
van Klaas Koffeman die hij hield bij zijn afscheid en 
het jubileum van het straatpastoraat, blijft actueel. 
Een citaat:  
"ik heb dankzij mijn werk 14 jaar parttime  
mogen optrekken met mensen die dak - of thuis-
loos zijn of anderszins door het leven gehinderd en 
ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog steeds het  
gevoel heb dat ik geen idee heb wat het betekent 
om dakloos te zijn." 
De impact van dakloos leven is zo groot, zo  
ontwrichtend, dat we als samenleving niet onder 
ogen durven zien hoe erg het is. Het zijn niet ‘zulke 
mensen’ die dakloos zijn geworden. De meeste van 
die ‘zulke mensen’ zijn ‘zulke mensen’ geworden, 
omdat zij geen dak boven hun hoofd hebben. 
De noodkreet van het straatpastoraat blijft actueel, 
wij moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om 
hulp te bieden of om die te genereren.  
Wij blijven vragen: wilt u meedenken en mee  
zoeken hoe dit op te pakken? 

Vanuit de Diaconie een hartelijke groet ,  
Gerard van der Laan 

 
 
 
Van de ouderlingen 
En zo vangt alweer bijna de LuLu-zondag aan.  
De zomer loopt aan zijn einde en er zijn weer meer 
activiteiten gepland. De kerk in de zomer voelt een 
klein beetje als vakantiekerk, met toeristen en 
dagjesmensen die de dienst bijwonen. Mooie  
nieuwe ontmoetingen en verhalen. En natuurlijk 
door de doorlopende LuLu-diensten: een manier 
om regelmatiger mensen van onze zustergemeente 
te spreken. Zelf ben ik in de zomer verhuisd, van 
de Vruchtenbuurt naar een eigen appartement in 
Oostbroek. Hoe leuk is het dan om te horen dat er 
allerlei mensen in je nieuwe buurt wonen uit de  
lutherse en Lukaskerk! Het is bijzonder dat door 
gemeentelid te zijn je gelijk in een gemeenschap 
stapt, een ankerpunt in een nieuwe stad of wijk. 
Fijn om elkaar weer te zien tijdens de LuLu-dag op 
4 september, ik kijk ernaar uit. En anders, hopelijk 
tot snel in de kerk! 

Mirthe Mulders 
  
 
 

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: Nicolette Faber-Wittenberg, Gerard van 
der Laan 
 
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 
 
Rectificatie 
Opbrengsten van de collecten mei/juni 2022 
In de Luther Heraut van juli/augustus 2022 zijn 
per abuis de doelen van 24 april tot en met 22 
mei 2022 opnieuw opgenomen. Hieronder treft u 
de collecteopbrengsten over de periode 29 mei  
t/m 19 juni 2022 alsnog aan. 
 
   Contant  pin/bank  totaal 
Voedselbank  € 190,10 € 57,50 € 247,50 
KIA Zending  € 271,60 € 20,00 € 291,60 
Lutherse Wereldfed. € 152,85   € 152,80 
Straatpastoraat € 111,00 € 10,00  € 121,00 
Kerk   € 337,52      € 337,52 
Onderhoud geb. € 294,00             € 294,00 
 

De vieringen van de kerkdiensten kunnen nog 
steeds via de livestream worden gevold. Ook 
wanneer u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdra-
ge aan de betreffende doelen of als algemene  
donatie alsnog 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. 
 

De opbrengsten van de collecten van 3 juli tot 
en met 21 augustus 2022 met de volgende 
collectedoelen waren:  
 
   Contant  pin/bank  totaal 
Zomerkamp  € 123,50 € 65,00 € 188,50 
KIA Vakantietasjes € 137,50 € 60,00 € 197,50 
Kusu Kusu Sereh € 194,67 € 42,50 € 237,17 
Diaconie ouderenw. € 126,70 €   2,50 € 129,20 
Prelude  € 149,05 € 42,50  € 191,55 
Kerk   € 213,90    € 213,90 
Onderhoud geb. € 349,20              € 349,20 
 

De vieringen van de kerkdiensten kunnen nog 
altijd via de livestream worden gevold. Ook  
wanneer u niet in de kerk bent, kunt u uw  
bijdrage aan de betreffende doelen of als algeme-
ne donatie alsnog via de bank overmaken.  
Na 19 juni 2022 werden voor de volgende doelen 
nog bijdragen overgemaakt. € 12,50 voor de 
Voedselbank, € 37,50 voor KIA Zending, € 80,00 
voor de LWF en € 37,50 voor het Straatpastoraat. 
Daarnaast ontving de diaconie een bijdrage in de 
kosten van het taxivervoer van € 125,00 en werd 
een gift van € 25,00 overgemaakt. 
 
U kunt een collecte ondersteunen door een bij-
drage over te maken aan:  

• Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage  
IBAN: NL57RABO0373720823 onder  
vermelding van het doel: kerk en onder-
houd gebouwen.  

• Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag 
IBAN: NL91INGB0000037958, onder  
vermelding van het doel of gemiste  
collecten.  

 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
 
Collecten Diaconie 
 
4 september 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 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 aan andere thema’s als onderdak, 
verslaving of financiën wordt, indien gewenst, 
aandacht besteed. Het Straatpastoraat probeert 
mensen te ondersteunen die zélf op zoek zijn 
naar hulp of naar verandering en probeert te  
bieden wat voor de meesten van ons vanzelfspre-
kend is: aandacht en steun bij de kleine en grote 
vragen van het leven. Dit kunnen zij niet zonder 
uw steun. 
 
11 september 2022 – Orgelfonds 
Het Orgelfonds wordt onder andere gebruikt voor 
onderhoud en restauratie van ons Bätzorgel. Elke 
zondag weer kunt u genieten van het orgelspel 
van Sander van den Houten of een andere  
organist. Luther vond muziek een belangrijk  
onderdeel van de vieringen. Laten we er met  
elkaar voor zorgen dat dit prachtige instrument 
goed onderhouden kan blijven.  
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18 september 2022 – Voedselbank 
De Lukaskerk is één van de uitgiftepunten van de 
Voedselbank Haaglanden. De Voedselbank heeft 
elke donderdagmorgen Open Huis in de Lukaskerk. 
Veel gezinnen hebben deze ondersteuning hard  
nodig om rond te kunnen komen. Wekelijks  
voorziet Voedselbank Haaglanden ongeveer 1.850 
huishoudens in Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer 
van een voedselpakket. Door onze nauwe samen-
werking met de Lukaskerk zijn ook vrijwilligers van 
onze kerk betrokken bij de Voedselbank.  
De afgelopen tijd is het aantal gezinnen, dat deze 
ondersteuning nodig heeft, alleen maar toegeno-
men. Dee Voedselbank kan uw ondersteuning dan 
ook goed gebruiken. 
 
25 september 2022 – Vredesweek Pax Christi 
Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten 
aan een wereld vol vrede. Zij geloven dat die  
toekomst begint met een sterke democratie,  
geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen  
tussen mensen om conflict te voorkomen. Zij eisen 
politieke actie, organiseren dialoog tussen strijden-
de partijen en staan op voor de mensen die de  
dupe zijn van militaire acties. Tijdens de Vredes-
week van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen 
om het gevoel van onmacht in deze onzekere  
tijden om te zetten in hoop. Ze leren over conflict 
en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog 
aan met verschillende generaties en zoeken  
antwoorden op de grote uitdagingen van onze 
tijd. Generatie Vrede is aan zet!  
 
2 oktober 2022 – gezamenlijke dienst in de 
Lukaskerk 
 

 
 
LuLuzondag 2022 
We vieren als lutherse gemeente samen met de 
Lukaskerk onze gemeentezondag op 4 september 
in de Lukaskerk. 
 
Pelgrim zijn is, 
Dat ik mag aanvaarden wat is, 
mag vertrouwen wat komt 
mag loslaten wat was, 
op adem mag komen op ieder moment 
– Hein Stufkens 
 
Pelgrim zijn, onderweg tegenslag tegenkomen en 
daarmee omgaan. Een taaie dag langs de snelweg, 
corona oplopen ver van huis. Onderweg engelen 
tegenkomen. Iemand die zijn autodeur voor je 
opent, wijzend op de pikzwarte lucht achter je.  

Je stapt in en het onweer breekt los. In de herberg 
je eten delen met onbekenden. Koken van wat ie-
der in de rugzak heeft. Het doen met wat er is.  
Vertrouwen in de weg. Steeds meer. 
Pelgrimeren.  
Anna Leest was net terug van vier maanden  
onderweg naar Compostella, toen ze aanschoof bij 
de voorbereiding van de Luluzondag. Ze deelde 
haar ervaringen en wij werden allemaal  
enthousiast. 
 
Mooi thema voor wat we vroeger de startzondag 
noemden. We staan er bij stil dat we weer een  
seizoen samen op weg gaan. We staan er bij stil 
dat wij onderweg zijn, naar onbekend land, het  
Koninkrijk van God, naar die stad waar water 
stroomt en brood genoeg voor allen. 
 
Programma 
09.30 uur opening 
09.45 uur workshops (geleide mediatie,  

gespreksgroep, stadsverwonder-
wandeling, creatief, zingen, voor de 
kinderen een vossenjacht) 

10.45 uur   koffiepauze 
11.00 uur viering 
12.00 uur lunch 
 
Corrie neemt een soepsteen mee. Dat is een  
wondersteen waar je soep van kunt koken.  
Wij nodigen ieder uit iets aan die soep toe te  
voegen en genieten hem bij de lunch. Geen zout, 
daar zorgt Corrie zelf voor. 
 
U kunt ook alleen voor de viering komen.  
We hopen u te ontmoeten! 
 

Mascha de Haan, Corry Hoogendoorn,  
Erwin de Fouw, Anna Leest, Jannet van der Spek 

 

 
Oproep! 
Iedere week geven we als groet van onze gemeen-
te, als bemoediging het boeket mee, dat tijdens de 
dienst op tafel staat. Het is geschikt bij de  

lezingen of bij een lied uit de  
eredienst. De groep Chrysanten, de 
bloemschikkers, zoeken versterking 
om de diensten onderling te kunnen 
verdelen én om kennis en ervaring 
met elkaar op te doen. We organise-
ren binnenkort een workshop, waar u 
direct aan mee kunt doen. Interesse?  
Mascha de Haan geeft u graag uitleg. 
 

 
Door de week heen 
 
Lucht je hart in de Lutherse Kerk 
Iedere week op maandag van 17.00-18.00 uur 
vindt het biechtspreekuur plaats. Een plek om je 
hart te luchten. Een plek om te delen wat je dwars 
zit en waar je toch niet voor naar een  
psycholoog wilt. Een plek om los te laten en  
opnieuw te beginnen. Het is een misverstand dat 
de reformatie de biecht heeft afgeschaft.  
De reformatie was gericht tegen de dwang van de 
biecht en het misbruik dat er van werd gemaakt. 
Luther bleef zijn hele leven biechten.  
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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’ 

 
 
Seniorenkring in september 
Op dinsdag 6 september en op dinsdag  
13 september komen we bij elkaar als senioren-
kring. Op 6 september doen we spelletjes en voor 
diegenen, die zin hebben om een waxinelichtjes-
houder te versieren, staat er een tafel vol knutsel-
benodigdheden klaar. Keuze genoeg dus.  
De waxinelichtjeshouders worden verkocht tijdens 
de bazaar op 17 september en de opbrengst  
daarvan is voor de kerk. 
Op 13 september is er een spelletjesmiddag. Deze 
middag is naar voren geschoven omdat de week 
erna geen kring gehouden kan worden i.v.m. 
prinsjesdag.  
U bent op beide middagen van harte welkom van 
13.30 tot 15.30 uur, Lutherse Burgwal 7 in  
Den Haag. 

Namens alle vrijwilligers, 
Els Pellen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de bazaarcommissie 
 
Vrijwilligers 
We zijn blij dat er zich veel vrijwilligers hebben 
aangemeld om te helpen tijdens de bazaar op za-
terdag 17 september. Heeft  u zich nog niet aan-
gemeld, 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 epel-
len@ziggo.nl of telefonisch 079-3423963 /  
06-50434300. Graag erbij vermelden op welke 
dag(-en) en welke dagdelen u mee wilt helpen.   
Degenen die zich al aangemeld hebben als  
vrijwilliger ontvangen in de eerste week van  
september via de mail bericht over indeling,  
tijdstip van aanwezig zijn etc. 
 
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 een loterij waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan de bazaar. De hoofdprijs is een diner 
bon 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 zijn al veel goederen  
ingeleverd. Wilt u nu nog iets inleveren, neemt u 
dan contact op met de koster Henk Baaima (tel. 
070-3636610). 
 
Wij hopen u allemaal te ontmoeten tijdens de  
bazaar op 17 september! 

De bazaarcommissie 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
mailto:epellen@ziggo.nl
mailto:epellen@ziggo.nl
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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  
christiana) vinden we Luthers eerste samenhan-
gende formuleringen over de betekenis van ge-
loof (als reactie op Gods belofte) en over de rela-
tie 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… 
 
Aaltje van Zweden bij LUX  
over verwondering 
Waar verwonder je je over? Wat roept verbazing 
of respect bij je op? Hoe reageer je als er iets ge-
beurt wat je niet had voorzien? Het zijn stuk voor 
stuk vragen die gesteld worden aan Aaltje van 
Zweden. Op 1 september is zij te gast bij LUX. 
 
Aaltje van Zweden 
Aaltje is oprichtster van stichting Papageno. Deze 
stichting verleent steun aan gezinnen met  
kinderen met autisme. Haar betrokkenheid op 
kinderen met autisme komt voort uit haar  
persoonlijke situatie: samen met haar man,  
dirigent Jaap van Zweden, heeft ze vier kinderen, 
van wie de derde autisme heeft. Wat kan Aaltje 
tot verwondering brengen? Wanneer wordt zij 
verrast? In haar laatste boek, ‘waar ben je 
thuis?’, zegt ze dat mensen met een beperking 
vaak buiten de maatschappij worden geplaatst, 
terwijl ze ons veel te bieden hebben: ‘als je er 
maar voor openstaat’. De muziek wordt 
verzorgd door harpist Michelle Verheggen. 
 
Over ‘zeven wegen naar compassie’ 
Deze avond maakt deel uit van de serie ‘zeven 
wegen naar compassie’. Lange tijd golden de  
zeven werken van barmhartigheid als richtingwij-
zers voor een goed en betekenisvol leven. In  
zeven wegen naar compassie zoekt LUX naar een 
eigentijdse hertaling van deze oude richtingwij-
zers. Wat doet eenzaamheid met je? Wat  
betekent 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 
geïnterviewd, met als uitgangspunt één van de 
zeven wegen naar compassie: eenzaamheid,  
dienen, dankbaarheid, verwondering,  
vertrouwen, opgave en vervreemding. Elke avond 
wordt er een kunstwerk onthuld, gemaakt door 
de Italiaanse kunstenaar Mattia Papp. In totaal 
zeven stuks: zeven wegen naar compassie. 
 
6 oktober 
Op donderdag  6 oktober gaat Jonathan in esprek 
met Sinan Can.  
 
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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Kledingmarkt op 9 en 10 september 
De Deutsche Evangelische Gemeinde  
(Bleijenburg 3B, Den Haag) organiseert een  
kledingmarkt op:  

• vrijdag 9 september van 17.00-20.00 uur 
Er is koffie, thee en hotdogs 

• zaterdag 10 september van 09.30-14.30 
uur. Koffie en thee en gebak uit eigen  
keuken.  

 
 
Prinsjesdagviering 2022 
Op 20 september van 10.30 tot 11.15 
uur bent u van harte welkom voor de 
Prinsjesdagviering in de Grote Kerk. 
 
 

Het thema voor 2022 is: ‘Verdragen, Verzoenen, 
Verbinden’. Graag voor 10 september aanmelden 
via info@prinsjesdagviering.nl. De viering wordt 
live uitgezonden via KRO-NCRV op NPO1.  
 
 
Johan Maurits de Braziliaan 
Op zondagmiddag 23 oktober, 13.00 - 15.00 uur, 
voert Het Historisch Theater van Michel Meissen 
een toneelstuk uit in de Lutherse Kerk. 
 
‘De Orde van de Olifant’, geregisseerd door Sylvia 
Liefrinck, wordt fascinerend gespeeld door twee 
acteurs, Tim van Scheijen en Trijntje Noske. Het 
verhaal gaat over het leven van Johan Maurits 
van Nassau Siegen (1604-1679). Zijn leven was 
turbulent. Hij was een militair strateeg , koloni-
seerde in Brazilië de provincie Pernambuco en hij 
was de opdrachtgever voor de bouw van het  
oorspronkelijke Mauritshuis. 
 
Na een brand in 1707 werd het Mauritshuis  
gerestaureerd en enkele jaren geleden gereno-

veerd tot het huidige schitterende museum.  
Constantijn Huygens kocht naast Johan Maurits 
een perceel en woonde een periode ook in  
Den Haag terwijl hij zijn buitenplaats Hofwijck 
behield. Johan Maurits eindigde zijn leven in het  
Graafschap Kleef waar hij door de Heren 19  
benoemd was tot gouverneur Generaal. 
 
De 17e eeuw staat op het moment in de belang-
stelling door excessen bedreven in die eeuw met 
betrekking tot de slavenhandel. Ook Johan  
Maurits was daarbij betrokken. Wel streefde hij 
naar een humaner beleid op de mensonterende 
situatie tijdens de overtochten van slaven uit 
Afrika naar Brazilië. Maar gelijkwaardigheid voor 
de mens kwam niet ter sprake. Is het vandaag 
nog steeds een dilemma? In de nabespreking  
zullen we het ook daarover hebben. Ds. Erwin  
de Fouw zal deze begeleiden.  
Voor toegang vragen we € 10,-. 
Na de ochtenddienst in de Lutherse Kerk zorgen 
we voor een broodje om de ergste trek te stillen 
en natuurlijk is er na de voorstelling gelegenheid 
om een drankje te nuttigen. 
We hopen op ruime belangstelling.  

Sylvia Liefrinck 
 

 
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 1 september 
 LUX, 20.00 uur (pag. 9) 
Zaterdag 3 september 
 Concert SCMLK, 15.30 uur  
Maandag 5 september 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 6 september 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Maandag 12 september 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 13 september 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Zaterdag 17 september 
 Bazaar, 10.00 uur (pag. 7) 
 
 

Maandag 19 september 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 20 september 
 Seniorenkring, 13.30 uur (pag. 8) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Maandag 26 september 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 27 september 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
Zaterdag 1 oktober 
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 12) 
Maandag 3 oktober 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 4 oktober 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 

DE LUTHER HERAUT voor oktober 2022 verschijnt op zaterdag 1 oktober 2022.  
Kopijsluiting: vrijdag 23 september 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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Dag kinderen van de kinderkerk 
Nu ik dit schrijf, zijn jullie al op school begon-
nen. Kunnen jullie terugkijken op een fijne zo-
mervakantie? 
Er was in de vakantie geen kinderkerk en toch 
zagen we jullie in de kerk. Jullie luisterden en 
kleurden tegelijk aan een aparte tafel. Dat was 
bijzonder! 
Zondag 28 augustus startten we opnieuw met de 
kinderkerk met het verhaal van een omgekeerde 
wereld: de laatsten worden de eersten en  
verliezers worden winners!  
 
Zondag 4 september vieren we samen gemeen-
tezondag in de Lukaskerk. We beginnen dan al 
om half tien met een viering, een vossenjacht en 
aan het eind lunchen we samen. Tijdens de  
vossenjacht komen we pelgrims tegen. Je  
herkent hen aan hun rugtas en staf. Van de  
pelgrims krijgen we opdrachten. Wat moet je 
doen en wat heb je nodig als je samen op weg 
gaat? In de viering horen en zien we het verhaal 
van Abraham en Sara die ook zomaar op weg 
gaan en nog wel door de woestijn! Onthoud 
vooral deze zondag! 
 
11 September is het weer feest in de kerk.  
Dominee Erwin de Fouw doet intrede en wordt 
dan officieel onze predikant. Daar zijn we erg blij 
mee. We horen het Bijbelverhaal over hoe blij je 
bent als wat verloren is teruggevonden wordt. 
 
 
 
 
 

 
Zondag 18 september is er het verhaal van de 
onrechtvaardige rentmeester. Dat klinkt best 
moeilijk. In de kinderkerk praten wij over hoe je 
vrienden wordt. Kun jeen vrienden kopen? Het 
prentenboek van Kikker halen we er dan ook bij. 
 
25 September hebben we weer samen kerk met 
de kinderen van de Lukaskerk. We horen het 
verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. 
Kan het voor iedereen een feest worden? 
 
Zondag 2 oktober: Kan dat wel, dat een  
mosterdzaadje zo groot kan groeien tot een 
moerbeiboom die kan wandelen? Je moet het 
wel geloven! 
 
Zondag 9 oktober horen we over tien melaatsen 
die Jezus heeft genezen. Is dat niet een mooi 
cadeau? Zeggen alle tien ook dank je wel? 
 
Nog een goed en blij bericht voor ons allemaal: 
de ouders van Francesca - Harry en Jeanine -  
gaan meedoen met het leiden van de kinder-
kerk.  
 
Wij zijn er en zien jullie graag de komende zon-
dagen! 

 
Dag! 

Jeroen, Jolien, Sara  en  
de dominees Jannet en Erwin 

 
 
  

51e jaargang 
no. 8 
Sept.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 be-
kijken (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) en kinderkerk voor  
kinderen van de basisschool 

Liturgische kleur Collecten (pag. 6 en 7)  

Zondag 4 september 
12e zondag na Trinitatis 
Startzondag in de Lukaskerk 
Ds. Jannet van der Spek 
Aanvang 9.30 uur! (pag. 7) 

Groen  

Zondag 11 september 
13e zondag na Trinitatis 
Intrededienst (pag. 4) 
Ds. Erwin de Fouw en ds. Jannet van der Spek 
m.m.v. Cantorij Maarten Luther 
Viering avondmaal 

Rood Orgelfonds  
Onderhoud gebouwen 

Zondag 18 september 
14e zondag na Trinitatis 
Ds. Peter Crom 

Groen Voedselbank 
Kerk 

Zondag 25 september 
15e zondag na Trinitatis 
Ds. Erwin de Fouw 
LuLu-dienst in de Lutherse Kerk 

Groen Pax Christi 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 2 oktober 
16e zondag na Trinitatis 
Gezamenlijke dienst in Lukaskerk 
Ds. Jannet van der Spek 

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 


