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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
 
De kerkelijke nazomer begon met een prachtige 
LuLuzondag op 4 september in de Lucaskerk. De 
ochtend stond in het teken van ‘pelgrim zijn’. Een 
ochtend met workshops, met gesprek en creativi-
teit en samen aan de wandel gaan. En tot besluit 
een prachtige viering en daarna een heerlijke 
soepmaaltijd bereid met Corries soepsteen! Een 
waardevolle dag in het gezamenlijk optrekken 
van de Evangelisch-Lutherse gemeente en de Lu-
caskerk. 
 
Pelgrimeren gaat over onderweg zijn als levens-
kenmerk, zeker van de christen. We zijn onder-
weg naar een toekomst, Gods Rijk, waarvan al-
leen God weet hoe die zal zijn. Maar we kunnen 
vol vertrouwen gaan, want in Christus gaan we 
met God en daarom kunnen we het leven beleven 
als goed, als een reis naar de volheid van Gods 
Rijk. Goed in de betekenis van: verbonden te zijn 
met God. Goed ook in de zin van: verbonden met 
elkaar, soms met een engel die tegenkomt op je 
pad of als de engel die je zelf voor een ander 
blijkt te zijn. Een goed leven betekent niet: pro-
bleemloos. Maar dat weet u wel, want in ieders 
leven zijn eigen zorgen, is er verdriet en rouw. En 
in deze tijd waarin wij leven worden ook de grote 
zorgen waarmee de wereld te kampen heeft 
steeds duidelijker merkbaar voor ons in het lange 
tijd zo veilige en welvarende Westen van de we-
reld en dus ook in Nederland. Van Poetins wrede 
oorlog in Oekraïne op korte afstand van de Euro-
pese Unie en de gevolgen daarvan voor onze ei-
gen samenleving tot het dempen van de enorme 
schade aan natuur door onze Westerse levensstijl 
en de nog altijd bestaande kloof tussen rijk en 
arm in onze eigen samenleving: we leven ons le-
ven te midden van een harde werkelijkheid. Je 
zou er moedeloos van worden, als we niet zouden 
geloven dat wij in deze wereld onderweg zijn, 
met heel de bemoedigende dynamiek van God, 
die wordt bedoeld de belijdenis dat wij geloven in 
Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Ja, het leven met deze God is goed. 
 
De week erna deed ik officieel intrede in onze Lu-
therse gemeente, na een jaar van predikantschap 
“in structurele hulpdiensten’. Heel hartelijk dank 
aan u allen die deze dag mogelijk maakten en 
voor de feestelijke viering. Op die viering kreeg ik 
ook van gasten buiten onze gemeente zeer posi-
tieve reacties te horen. Zij noemden de kwaliteit 
van onze lutherse eredienst en de kerkmuziek en 
de innige wijze van avondmaal vieren. Ik val hen 
daarin bij, uiteraard! Zelf voel ik mij vooral zeer 
dankbaar. Uw unanieme ja op het zo zorgvuldig 
door de kerkenraad voorbereide beroep, de fijne 

samenwerking met collega Jannet van der Spek 
en de kerkmusici, de cantorij, de kosters en alle 
vrijwilligers zorgen alles bij elkaar voor een 
(door)start vol vertrouwen. Over pelgrimeren ge-
sproken! We gaan samen voort. 
 
Als we kijken naar wat voor ons ligt, wil ik alvast 
enkele gebeurtenissen noemen, sommige eenma-
lig, sommige wekelijks. Om bij dat laatste te be-
ginne: u weet toch dat u van harte welkom bent 
bij het wekelijkse Citykwartier op dinsdagen van 
16.00 tot 18.00 uur? Vanaf 17.30 uur bidden we 
om vrede in de wereld. Nodeloos te zeggen hoe 
broodnodig dit is. Komt u vooral eens meebidden. 
Op donderdagavond 6 oktober (20.00 uur) komt 
de welbekende journalist Cinan Can naar onze 
kerk voor een gesprek over ‘vertrouwen’, in het 
kader van de serie ‘Zeven wegen naar compas-
sie’, die de pioniersplek LUX in onze kerk houdt. 
Deze avond en ook de overige thema-avonden 
van LUX beveel ik van harte aan in uw belang-
stelling! Ik ben erg blij dat wij LUX de mogelijk-
heid bieden om onder ons dak inspirerende bij-
eenkomsten te organiseren voor mensen van 
twintig tot vijftig jaar. Van harte aanbevolen! 
In de eredienst van zondag 16 oktober zal koster 
Nigel Lamb afscheid nemen van zijn werk in onze 
gemeente. We zullen hem danken voor de inzet 
van de voorgaande jaren en hem een zegen mee-
geven voor zijn verdere leven. 
 
De week erna, op 23 oktober, kunt u na de kerk-
dienst in onze kerkzaal met fikse korting een bij-
zondere voorstelling over de bouwer van het 
Mauritshuis beleven, geregisseerd door ons ge-
meentelid Sylvia Liefrinck. Na de voorstelling 
gaan we erover in gesprek. U leest er verderop in 
deze Luther Heraut meer over. Van harte aanbe-
volen! 
 
Op 30 oktober gedenken wij de Kerkhervorming 
in een feestelijke eredienst waaraan onze cantorij 
meewerkt met de cantate “Nichts soll uns schei-
den von der Liebe Gottes” (Niets zal ons scheiden 
van Gods liefde, naar Romeinen 8, 38 en 39), 
Bux WV 77, van Dietrich Buxtehude. Mooi om 
naar uit te zien! 
 
En dan is er op 6 november Kliederkerk om de 
kleinsten uit onze gemeente en de Lucaskerk te 
helpen bij het leven met geloof. Ook volwassenen 
zijn van harte welkom! 
 
Met een hartelijke groet, 
mede namens collega ds. Jannet van der Spek, 
ds. Erwin de Fouw 
 
Intrede Erwin de Fouw 
Op zondag 11 september was het opnieuw feest: 
driemaal is scheepsrecht. Ds. Erwin de Fouw 
deed intrede in onze gemeente, nadat hij eerder 
al aan onze gemeente verbonden was en tijdelijk 
een verbintenis had. Nu is hij daadwerkelijk bero-
epen. Het was een fijne dienst met veel muziek, 
de cantorij onder leiding van Monique Schen-
delaar werkte mee en Sander van den Houten en 
Chris de Graaf speelden samen op de twee or-
gels. Zo wilden we Erwin graag (opnieuw) wel-
kom heten. Er waren gasten, er waren mensen 
die Erwin een zegen meegaven. Het was feest! 
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Beste Erwin,  
Precies 51 weken (ofwel 357 dagen) geleden stond 
ik hier ook na de eredienst. Jij had net je intrede 
gedaan in onze gemeente en ik sprak over jou als 
herintreder in onze gemeente. Van het woord 
‘herintreder’ had je de ‘intre’ net weer gedaan. En 
toen bleef van herintreder alleen herder over. Die 
herdersrol heb je met verve opgepakt, samen met 
Jannet. En nu staat we hier weer. Wat is een her-
der die de roep (het beroep) van de gemeente 
hoort en aanvaart zonder dat er nu een einddatum 
aan kleeft? Dat moet wel een herder zijn met heel 
veel vertrouwen en liefde voor zijn kudde! 
 
Andersom geldt dat natuurlijk ook: de kudde – de 
gemeente – heeft zoveel vertrouwen in de herder, 
dat zij een beroep hebben uitgebracht, de roep 
hebben uitgesproken. En unaniem gekozen heb-
ben, zodat we hier nu staan zoals we staan. 
We zijn blij met je, Erwin. Heel blij. Blij, dat je sa-
men met Jannet in onze gemeente bent. Blij met 
het wederzijds vertrouwen. 
Dit vertrouwen is geen vrijbrief om nu maar ach-
terover te leunen en ons te wentelen in ons warme 
wolletje. Vertrouwen is een werkwoord, een uitno-
diging om dit actief uit te dragen. Te bouwen aan 
onze mooie gemeente met mooie mensen, met 
open deuren om welkom te heten, ons huis te be-
waren en te huppelen over de grote, bloeiende hei-
de. Als waren we pelgrims – denkend aan de LuLu 
gemeentedag van vorige week. Met een soepsteen 
in onze zak, altijd paraat om er sàmen iets heer-
lijks van te maken. Ik geef je nu zo’n soepsteen. 
Met de datum van vandaag. Als herinnering aan 
het moment waarop je de roep hebt aanvaard en 
samen met ons op weg bent. 
     Mascha de Haan 

 
Van de ouderlingen 
Wat een feestelijke viering hebben we gehad met 
de intrede van onze dominee Erwin de Fouw. Zelf 
vond ik het ook erg bijzonder en eervol om een 
kleine bijdrage te mogen leveren. Het was ook mijn 
eerste keer met een functie in het Avondmaal. Het 
voelde, met gebrek aan een beter woord, intiem 
om die rol te mogen vervullen in de dienst. Onder-
deel te mogen zijn van een gemeenschap en een 
ritueel voelde ik niet eerder zo sterk. Ik ben nog 
altijd bang om iets niet helemaal goed te doen als 

relatieve nieuweling, maar tegelijkertijd ben ik me 
van de welwillendheid van de gemeente bewust 
dus dat maakt het wat minder spannend allemaal 
gelukkig. De dienst doen we tenslotte samen. 
We zijn inmiddels druk met de planning van de rest 
van het kerkelijk jaar. De pepernoten liggen al in 
de winkel en de ouderlingen zijn al met Kerst be-
zig, het jaar lijkt op deze manier wel voorbij te 
vliegen. In de tussentijd is er nog voldoende te 
doen natuurlijk, dus ik hoop u daar weer te ont-
moeten! 
      Mirthe Mulders 
 
Afscheid Nigel Lamb 
Op zondag 16 oktober zal in de ochtenddienst af-
scheid worden genomen van onze koster Nigel 
Lamb. In deze dienst gaat voor ds. Erwin de Fouw. 
Nigel is begin 2000 voor het eerst in contact geko-
men met onze Lutherse gemeente. Op dat moment 
vond hij dat een prettige plek om zijn religieuze 
beleving invulling te geven.  
 
Hij was opgegroeid in een zingende Engelse traditie 
en vond bij ons iets van die sfeer. Hij ging kort 
daarop meezingen met de cantorij. Op Palmzondag 
2005 is hij officieel ingeschreven als lid en in een 
dienst door ds. Trinette Verhoeven als lid beves-
tigd. Als zegen werd door een vertegenwoordiging 
van de cantorij St Patrick's Prayer gezongen. 
Het jaar daarop is Nigel voor één periode als dia-
ken actief geweest en raakte hij als hulpkoster be-
trokken bij de verhuur activiteiten van onze toen-
malige koster Jan Duinkerke (die vertrok naar Mid-
delburg aan het einde van 2010).  
 
Nigel is op 1 oktober 2010 bij de Lutherse Ge-
meente in dienst getreden als koster met als extra 
opdracht de 'muzikale' verhuur en concertbegelei-
ding. Henk Baaima werd in diezelfde tijd benoemd 
tot koster met als extra opdracht het beheer van 
het gebouw. Zo kreeg de ELG dus twee kosters dis 
samen 56 uur dat is 7 dagen beschikbaar waren. 
Nigel was daarnaast een tijdlang ook de ledenad-
ministrateur namens het College van  kerkrent-
meesters en als bestuurslid betrokken bij de Stich-
ting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk. 
De gezondheid van Nigel bleek in 2019 niet stabiel 
te zijn en hij was de laatste periode   
deels werkzaam, deels in de ziektewet. Daarom 
heeft u hem niet meer in de zondagse dienst kun-
nen ontmoeten. 
 
Namens de gemeente dankt het College van Kerk-
rentmeesters Nigel voor zijn inzet over die lange 
periode en wenst hem al het goede toe in de ko-
mende tijd voor het terugvinden van een balans in 
zijn gezondheid en daarmee de ruimte om weer 
eigen en hem stimulerende activiteiten op te kun-
nen pakken. 
 
Mocht u een bijdrage voor een cadeau voor Nigel 
willen geven, dan graag overmaken op 
NL57 RABO 0373720823 met vermelding "cadeau 
Nigel".  
                  Ewald, Helena, Jolly, Hans en Peter 
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Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
De kerkenraad neemt ruim de tijd om met elkaar 
de onderlinge communicatie, de samenwerking en 
de vorm van vergaderen te evalueren. De afgelo-
pen maanden is het overleg van het Dagelijks Be-
stuur (DB) omgevormd tot een voorbereidingscom-
missie, bestaande uit de voorzitter en secretaris. 
De kerkenraad besluit de voorbereidingscommissie 
te continueren en hiervoor moet onze Plaatselijke 
Regeling worden aangepast. U wordt hierover na-
der geïnformeerd. Op proef zaten de kerkenraads-
leden van dienst in de Hertogenbank. Het voordeel 
was meer overzicht en de nadelen: meer ‘geloop’ 
door de kerk, minder zichtbaar voor de gemeente 
en de kerkenraadsleden voelen zich minder een 
onderdeel van de gemeente. Vanaf 19 september 
zitten de kerkenraadsleden van dienst weer op de 
zijbank links naast de preekstoel. Akoestiek en 
microfoongebruik in onze kerkzaal: we krijgen re-
gelmatig signalen dat de verstaanbaarheid te wen-
sen over laat. Dat heeft verschillende oorzaken: 
deels technisch en deels door stemgebruik. Ook de 
plaats van de luisteraars geeft een verschillende 
luisterervaring. Het stemgebruik gaan lectoren, vo-
organgers en kerkenraadsleden met elkaar oefe-
nen. Daarna wordt bekeken welke technische aan-
passingen nodig zijn. 

     Loes Klijn, secretaris  
 
Uit de Diaconie 
De miljoenennota die met prinsjesdag werd gepre-
senteerd bevat gelukkig een pakket maatrege-
len dat voor veel mensen verlichting moet brengen 
en wij wachten nu af in hoeverre we en waar, de 
diaconie nog moet bijspringen. Een rol die de dia-
conie wel al kan spelen is ingaan op de noodsitua-
tie in Pakistan. De collecte voor het noodfonds 
bestemmen wij hiervoor en we proberen ook mee 
te doen aan de collecte die de centrale diaconie 
vraagt. Rechtstreeks aan de diaconie met specifie-
ke bestemming doneren kan altijd, mocht u de coll-
ecte missen. U ziet het loopt allemaal een beet-
je door elkaar, maar u kunt natuurlijk altijd done-
ren aan de diaconie en daarbij een specifieke be-
stemming aangeven.  
 
Een bijzondere diaconale activiteit is het vergoeden 
van een aantal potten zelfgemaakte jam die voor 
de bazaar waren bestemd maar via de voedsel-
bank een diaconale bestemming kregen.  
 
Voor de laatste keer een juichkreet over de jaarre-
kening van 2021, ook de laatste goedkeuring is nu 
feit. Pfffff. 
 
Ondertussen bereiden we ons voor op de advents-
tijd en wat wij daarin kunnen doen. Suggesties en 
hier over meedenken is altijd welkom, laat u dat 
rustig weten. Denkt u ook mee over hulp die wij 
aan vluchtelingen kunnen geven?  
 
Een vorm van overlast 
Wie na een activiteit in de kerk met het openbaar 
vervoer reist en daarvoor met de lift naar de tram-
tunnel gaat wordt soms getroffen door de geur, zeg 
maar stank, die daar hangt. De lift is dan in nood 
gebruikt als openbaar toilet. In, vaak hoge, nood 
en uit nood omdat er te weinig voorzieningen zijn 

en buiten plassen een fikse boete kan kosten. Denk 
je eens in een klein moment in de lift van onbe-
spied zijn, heel even een privé momentje, heel 
even maar.  
 
Overlast? Maar we hebben het wel over (een) last 
die mensen dragen, nergens even terecht kunnen 
voor de meest normale nood die we allemaal ken-
nen. Zo dichtbij, haast om de hoek.  
Het staat op onze agenda en we puzzelen nog 
door! 
 
Onderweg naar de tijd waarin we elkaar wat warm-
te willen geven, een hartelijke groet vanuit de dia-
conie,  
     Gerard van der Laan 
 
   
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  
Vakantie 24-28 oktober 
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 
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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 
Leden: Anders van der Meij, Ida Baaima 
 
Werkgroep publiciteit 
Coördinator: Mascha de Haan 
(lutherheraut@gmail.com),  
webbeheerder: Mascha en Myrthe de Haan 
 
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 Lu-
therse Kerk  
NL73INGB0006817612 

 
 

Rondom de zondag 
Opbrengsten van de collecten  
De opbrengsten van de collecten van 28 augustus 
tot en met 18 september 2022 met de volgende 
collectedoelen waren:  
 
     Contant    pin/bank  totaal 
Collecte Noodhulp    
Pakistan     € 101,20  €   2,50  € 103,70 
Orgelfonds   € 367,61 € 15,00  € 382,61 
Voedselbank   € 119,40 € 20,00  € 139,40 
Prelude (ouderendienst)  € 166,00              € 166,00 
Kerk     € 183,87       € 183,87 
Onderhoud gebouwen € 343,50                  € 343,50 
 
De vieringen van de kerkdiensten kunnen nog 
altijd via de livestream worden gevold. Ook wan-

neer u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage 
aan de betreffende doelen of als algemene dona-
tie alsnog via de bank overmaken. 
 
Na 21 augustus 2022 werd voor het Jeugdwerk 
een bedrag van € 100,00 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 onderhoud gebouwen.  
Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag IBAN: 
NL91INGB0000037958, onder vermelding van 
het doel of gemiste collecten.  
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Collecten Diaconie 
 
2 oktober 2022 – gezamenlijke dienst in de 
Lukaskerk 
 
9 oktober 2022 – Kusu Kusu Sereh 
Onze gemeente vindt het belangrijk om het ge-
loof 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 buiten-
land. Zo zijn wij in het bijzonder verbonden met 
de Protestantse Beth Fage Gemeente te Kusu 
Kusu Sereh (op het eiland Ambon). Onze verbon-
denheid met de kerk in Kusu Kusu Sereh is er al 
jaren. We hebben samen een gandong- overeen-
komst. Met elkaar zoeken we welke projecten in 
Ambon op dit moment onze aandacht nodig heb-
ben. 
 
16 oktober 2022– KIA Wereldvoedseldag 
Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boe-
rengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 
Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse 
kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöpe-
raties op te zetten. Tijdens trainingen worden 
christelijke waarden en normen gekoppeld aan 
het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties 
raken boeren minder afhankelijk van tussenhan-
delaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun 
producten.  
 
 
 23 oktober – KIA Werelddiaconaat 
(Pakistan) 
Op het Pakistaanse platteland werken veel land-
loze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze op-
nieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te wei-
nig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie 
helpt hen met een training en startkapitaal om 
een onderneming te starten in bijvoorbeeld de 
verkoop van groenten of melk, of in het repare-
ren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die 
wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding 
om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen 
te verhogen. Met de recente overstromingen in 
Pakistan is het des te belangrijker dat ook hier 
aandacht voor is en blijft. 
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30 oktober 2022 - De kerk: een thuis voor jon-
geren - PKN 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te be-
langrijker is het dat zij zich er thuis voelen, dat ze 
serieus worden genomen en dat ze een volwaardig 
stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken 
die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht 
hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwik-
kelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers 
en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de 
kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich ge-
zien en geliefd voelen. 
  
6 november – Lutherse Wereld Federatie 
De Lutherse Wereld Federatie (LWF) is een wereld-
wijde gemeenschap van nationale en regionale Lu-
therse kerkgenootschappen die zich in meer of min-
dere mate identificeren met de theologie van Maar-
ten Luther. De federatie werd in 1947 opgericht in 
Zweden, met het doel om de activiteiten van de ve-
le verschillende Lutherse kerken te coördineren. De 
LWF heeft op dit moment 145 kerkelijke organen in 
89 landen die meer dan 74 miljoen Lutheranen ver-
tegenwoordigen. De LWF vertegenwoordigt haar lid-
kerken op gebieden van gemeenschappelijk belang, 
zoals oecumenische en interreligieuze relaties, theo-
logie, humanitaire hulp, mensenrechten, communi-
catie en de verschillende aspecten van missie- en 
ontwikkelingswerk. 
 

Van de kerkrentmeesters 
 
Over de energieprijzen en het gebruik van 
het kerkgebouw 
Het was natuurlijk schrikken toen de energieprijzen 
plotseling stegen. Als uw Kerkrentmeesters voelden 
wij meteen dat dat gevolgen heeft voor onze finan-
ciën. Gelukkig hebben wij een energie inkoop afge-
sproken (net als vele van onze collega kerken) die 
tot het einde van het jaar nog redelijke tarieven op-
levert. Maar daarna is het voor iedereen ongewis 
wat de toekomst ons brengt. De prijsverwachtingen 
die ons geschetst zijn,  voorspellen weinig goeds en 
in een zeer zwart scenario prijsstijgingen tot wel 
600 procent. Recent hebben wij deze problemen 
besproken en stellen de kerkenraad voor in te stem-
men met een aantal te nemen maatregelen.  
Een paar simpele  zaken kunnen wij met u allen 
voorzien. Wij waren al eerder begonnen alle lampen 
 zuiniger te maken en met sensoren te werken in de 
toiletgroepen. Eerder dit seizoen hadden wij al be-
sloten de vloerverwarming in de Kerkzaal lager af te 
stellen.  Ook voor de komende periode blijft dat ge-
handhaafd op een temperatuur van ca. 15 graden in 
plaats van de 18 die er standaard was ingesteld. U 
kunt zich verwarmen als dat nodig is met een de-
kentje,  een extra trui of vest of als het veel kouder 
wordt, uw jas of jack aanhouden tijdens de dienst. 
Dat gaf al meteen een beeld uit de jaren 50 en 60 
van de vorige eeuw toen er nog helemaal geen 
vloerverwarming was… 
Gelet de huidige bezoekersaantallen wordt ook 
overwogen om in een echte koude periode uit te 
wijken naar de Gemeentezaal; die is compacter en 
sneller te verwarmen niet alleen door de radiatoren 
maar ook door onze aanwezigheid.  
Voor onze orgelliefhebbers is nagegaan wat een la-
gere temperatuur voor het orgel betekent.  

Die lagere temperatuur is niet het probleem; 
wel is het voor concerten en andere bijeen-
komsten in de kerkzaal op hogere tempera-
tuur zetten van de verwarming en het inciden-
teel laten stijgen van de temperatuur, wel fu-
nest voor het orgel. Die dagelijkse schomme-
lingen zorgen dan voor problemen. 
In het kader van de nog geldende aanwijzin-
gen voor het terugdringen van het Coronavi-
rus zal bij gelegenheid ook worden getocht 
door het openzetten van deuren en in het ui-
terste geval de dakluiken. Dat dit een koude 
trek kan geven heeft u in een vorige periode 
al ervaren. Om die reden zijn er dekentjes ter 
beschikking gekomen. Voor de zekerheid kunt 
er van te voren al aan denken en een extra 
trui of vest aandoen/meenemen. 
Als we gezamenlijk de aanwijzingen volgen 
dan moet het kunnen lukken om het energie-
gebruik in te perken. En… dat scheelt ons in 
de kerkportemonnee!! En wij kijken met onze 
collega’s elders naar de beste oplossing voor 
een energiecontract en hopen zo te grote stij-
gingen te kunnen beheersen. 
Uw Kerkrentmeesters: Ewald, Jolly, Helena, 
Hans en Peter 
 
 
Vooraankondiging kliederkerk 6 no-
vember 
Op 6 november 2022 is er weer kliederkerk! 
Kliederkerk is in het bijzonder bedoeld voor 
kinderen van 0-10 jaar en hun ouders en be-
geleiders, maar iedereen is welkom. We horen 
een bijbelverhaal en we knutselen, vieren, zin-
gen, bidden en spelen. We eindigen met een 
maaltijd. Aanvang 15.30 uur, einde 17.30 uur. 
Het thema is nog niet bekend, maar het is al-
tijd een feest. Info en opgave bij ds Jannet 
van der Spek, @: jmtvdspek@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boeken gevraagd voor de komende 
bazaar 
Voor de bazaar die  -onvoorziene omstandig-
heden voorbehouden- september 2023 zal 
worden gehouden zijn wij op zoek naar goe-
de  boeken op het terrein van onder meer Ne-
derlandse literatuur; geschiedenis; voormalig 
Ned. Indië, Den Haag en kinderboeken. 
Lezers van dit blad die in verband met een 
verhuizing of het ontruimen van een woning 
een partij boeken zoals hier vermeld voor de 
bazaar beschikbaar willen stellen kun-
nen  hiervoor contact opnemen met Hans van 
Spanning; tel. 070-3251310; 
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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.  
 
Het gebed moet doorgaan! 
Vanwege de Russische invasie in Oekraïne wordt 
het Citykwartier in de Lutherse kerk in de komende 
periode vormgegeven als Vredesgebed. Want het 
gebed moet doorgaan! 
 

 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. Bin-
nen zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig, 
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 schrijven 
in het voorbedenboek. Uw gebedsintentie 
wordt dan opgenomen in de voorbeden tij-
dens het moment van stilte, bezinning en ge-
bed. 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’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwonderwandeling najaar 2022 
16 oktober 2022: Wereldvoedseldag–aarden in ge-
loof. Proeven en ruiken – Voedselmoeras in Zuider-
park. Wildplukken. Proef de herfst. 
15-17 in het Zuiderpark 
 
 

Bazaar 
 
Beste mensen, 
 
Na een week vol gesjouw, geregel, mijn vriende-
lijkste lach gebruikend om prijzen te regelen, zo nu 
en dan rugpijn vergetend, bij het met hulp van Jo-
lien leeghalen van de kerk en Els die alle andere 
zaken in de gaten hield. Vrijwilligers die alle dozen 
de kerk in sjouwden en alle tafels (podiumdelen) 
een plek kregen (dankzij Herman) kon het grote 
uitpakken beginnen. En wat ging dat soepeltjes, 
donderdag stond het meeste al, op vrijdag werden 
nog de puntjes op de i gezet en vrijdagmiddag om 
16.00 uur zag de kerk er fantastisch uit en konden 
wij eigenlijk al beginnen. Gelukkig mochten wij 
vrijdagavond nog een beetje bijkomen. 
 
Zaterdagochtend waren wij allemaal op tijd om de 
deuren om 10.00 uur te openen. Niet alleen wij 
hadden hierop gewacht maar ook onze bezoekers, 
na 3 jaar weer een mooie Bazaar in de Lutherse 
Kerk. Wat was het gezellig en wat is er veel ver-
kocht. 
 
Men kon genieten van de lekkernijen in de koffie-
hoek, het gebak, pannenkoeken, saté en pastei-
tjes, wat was er een keus in de boekenhoek. Dank-
zij de vrijwilligers hadden we daar en fantastische 
opbrengst. Voor Hans van Spanning wordt volgend 
jaar een nieuwe uitdaging: € 1000,- is dit jaar ge-
haald. Mooie curiosa was er te koop bij Hans en 
Jan en wat zag de geschenkenboom er, dankzij Els 
mooi uit. Dit zijn zomaar een paar namen en ik wil 
niemand tekort doen … dus eigenlijk wil ik een ie-
der bedanken, die deze dag zo tot een succes heeft 
gemaakt, vrijwilligers van de Lutherse kerk, hulp 
uit de Lukaskerk, onze Jolly bij de sieraden en de 
sjouwers die om 16.00 uur met de nog aanwezige 
mensen er voor gezorgd hebben dat de kerk op 
zondag weer vertrouwt was. 
 
Ik kijk samen met de commissie terug op een 
mooie dag en … PAK JE AGENDA EN NOTEER AL-
VAST DE 3E ZATERDAG IN SEPTEMBER VAN 2023, 
want de bazaar in de Lutherse kerk die wil en mag 
je niet missen! 
      Henk Baaima 
 
Met dank aan: Restaurant LaSalle, Bloemenwinkel 
Lolla Viola, Bakkerij Vlinder, Sportcity Babylon, 
Cees de bloemenman, alle donateurs van zegeltjes 
en alle bezoekers. 
 
 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
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Lutheran Summer School 2022 
Van 18-22 augustus 2022 nam ik deel aan de Lu-
theran Summerschool. Het thema voor dit jaar 
was Katholiciteit & Internationaliteit; profiel van 
een (Nederlands) luthers kerkbeeld. We waren in 
totaal met 30 personen. Een groot deel van de 
deelnemers had al vaker deelgenomen. Ik vond 
het extra bijzonder om deel te nemen omdat dit 
mij niet alleen de gelegenheid bood om andere 
gelovigen uit Nederland en Duitsland te ontmoe-
ten, maar ook omdat het dit jaar in Wittenberg 
was. De reis verliep redelijk goed. Wel wat vertra-
ging. We verbleven in de Colleg Wittenberg en 
daar had ik een prima kamer en werden we goed 
verzorgd met ontbijt, lunch en avondeten. En hier-
door zaten we ook midden in de stad.  
 
Dr. Inken Wöhlbrand, directeur van het LWF Cen-
ter in Wittenberg en Dr. Sámuel Nánási, begeleid-
de ons gedurende deze dagen. Voor de vieringen 
hadden we de kleine kapel, de Corpus Christi Ka-
pel, naast de Stadskerk van Wittenberg tot onze 
beschikking.  
 
We onderzochten en besproken deze dagen de 
vier klassieke criteria voor de kerk van alle eeu-
wen: EEN – HEILIGE – KATHOLIEKE – APOSTOLI-
SCHE kerk, 
Dit deden we vanuit een dagelijkse Avondmaals-
viering, met elke keer de focus op andere aspec-
ten. De vragen: Wat is eenheid, wat is heilig, wat 
is katholiek en wat is apostolisch (aankondigen) 
stonden centraal. Hiermee probeerden we aan het 
eind van de dagen het geheim van het geloof met 
elkaar te ervaren en te delen.  
 
Alle dagen begonnen vroeg met na het ontbijt het 
morgengebed. Gevolgd door een lezing of een be-
zoek of rondleiding. Zo bezochten we het Doop-
vont en het ‘Cranach Altaar’ in de Stadskerk. Waar 
in het drieluik ook Luther is afgebeeld. Aansluitend 
volgden we daar het middaggebed. Daarna volgde 
een workshop waarbij we een gedeelte uit het stuk 
‘Van concilies en kerken’ lazen en waarna wij ge-
zamenlijk in een schilderij Luthers internationale 
‘geestelijke kunst’ probeerde te vatten.  
 
Hierna volgde een rondleiding door Wittenberg on-
der leiding van Katharina van Bora. Dit was heel 
informatief en de rondleidster, die er ook uitzag al 
Katharina, deed dit zo natuurlijk dat je bijna ge-
loofde terug te zijn in de tijd van Luther en 
Cranach.  De dag werd voor het diner afgesloten 
met een avondgebed.  
 
Op zaterdag lazen we de rest van het stuk ‘Van 
concilies en kerken’. Dit deel ging over het geheim 
van het geloof. Eerst werd het deel van gisteren 
nog even samengevat. Dit deel ging over de drie 
elementen: het gesproken woord, de doop en het 
avondmaal. Luther voegde daar nog enkele zaken 
aan toe. Zo gaf hij ook de biecht een plek. Anders 
dan bij de Katholieken, waarbij de kerk is waar de 
bisschop is, zegt Luther (lees ook Reformatie) 
daar waar het sacrament is, daar is de kerk. An-
ders dan bij de Katholieken, waarbij de kerk is 
waar de bisschop is, zegt Luther (lees ook Refor-
matie) daar waar het sacrament is, daar is de 
kerk. Het volk van God is de kerk en daar waar zij 
luisteren naar het woord en de sacramenten ont-

vangen is de kerk. Mensen zijn licht en schaduw 
en samen vormen zij de kerk. Heilig heeft niets te 
maken met wie er zijn, maar met wie er luistert en 
wie je kunt betrekken bij het geloof. Geloof is een 
geschenk van God, je bent door hem aangeraakt 
en daarmee heb je een relatie met hem. De Paus 
gebruikte ornamentiek om heilig uit te drukken. 
Dit is slechts uiterlijk vertoon. Zoals Luther zei: 
‘een zak met wormen blijft een zak met wormen, 
al voeg je er goud aan toe’. Heiligheid versiert 
niet, maar raakt je aan. God houdt zich met je be-
zig. Zijn woord is hoorbaar. Dat is het geheim van 
het geloof. Luther vertaalde de bijbel om het 
woord voor iedereen hoorbaar te maken, Ook de 
doop is een geschenk en onderdeel van een weg 
die we gaan. Zelfs de intentie van doop is, ook al 
overlijdt bijvoorbeeld een baby voor hij/zij kan 
worden gedoopt, dat iedereen kan rekenen op 
Gods liefde. Doop en avondmaal kunnen door ie-
dereen worden uitgevoerd, wanneer het maar ge-
beurt zoals Christus het bedoeld had.  
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Toch pleit Luther voor ordening, de schepping is 
via een ordening gemaakt (Genesis 1), hierbij is 
het wel belangrijk dat ordening een doel dient. 
Dat wel duidelijk is wie wat doet. Ook wat het 
ambt betreft is het goed dat er rollen gedefini-
eerd zijn. We kunnen niet met meerdere mensen 
gelijktijdig een kind dopen, op het orgel spelen of 
het woord van God verkondigen. Conclusie: Daar 
waar het woord en het sacrament (doop en 
avondmaal) is, is de kerk. Al het andere is versie-
ring. Hierna hadden we een online ontmoeting 
met de ‘Lutherse Wereld’. Helaas liet de techniek 
hier ons een beetje in de steek. 
 
De middag stond in het teken van de Luthertuin. 
Hier zijn in aanloop naar 2017 (500 jaar reforma-
tie) 500 bomen gepland door diverse landen en 
steden. In al deze landen en steden is gelijktijdig 
een boom gepland. Bij ons bijvoorbeeld in Am-
sterdam. We gingen op zoek naar de Nederlandse 
bomen en keken welke bijzonder landen en ste-
den we konden ontdekken. Daarna hadden we 
een dienst bij het Himmelskreuz. De tuin is na-
melijk zo ingericht dat van boven gezien de Lu-
therroos zich ontvouwt. ’s Avonds aten we in de 
stad.  
 
Op zondag konden we kiezen of we de dienst in 
de Stadskerk of de Slotkerk wilden bijwonen. Ik 
koos voor de Slotkerk (Ei feste Burg ist anser 
Gott, ein gute Sehr und Waffen). Bijzonder was 
dat in deze dienst een nieuwe koster beëindigd 
werd en er was een Duitse schoolklas waarvan 
ook alle kinderen het avondmaal meevierden. 
Wat opviel was dat ze hier witte wijn in plaats 
van rode wijn voor het avondmaal gebruiken. 
’s Middags kon iedereen zelf een programmaon-
derdeel kiezen. Omdat ik in 2017 al het Luther 
Panorama en ook zijn woonhuis al had gezien, 
koos ik voor de dierentuin. Tentslotte zijn ook 
dieren de schepselen van God. Waarna ik nog 
heerlijk door het park wandelde met mooie uit-
zichten op de stad.  
 
Hierna volgde een afsluitende sessie waarin we 
alle indrukken met elkaar deelden, gevolgd door 
een ‘Luthers diner’ waarbij Katharina van Bora en 
Barbara Brengebier, de echtgenote van Cranach 
ons met een bezoek vereerde en over hun leven 
vertelde. Daarna hadden we nog een bijeenkomst 
in de tuin. En toen was het de hoogste tijd om de 
koffers te pakken.  
 
Nadat we op maandag de reiszegen hadden ont-
vangen was het tijd om naar het station te gaan. 
Ik zwaaide de medereizigers samen met Inken, 
Sámuel en Dorothea uit, want ik moest een ande-
re trein hebben omdat ik naar ons huisje in Duits-
land afreisde. Het was een interessante, maar 
ook vermoeiende reis. Veel indrukken, veel – ook 
persoonlijke – verhalen en veel stof om over na 
te denken, maar zeker de moeite waard en ik ben 
blij dat ik hierbij aanwezig mocht en kon zijn.  
     
    Nicolette Faber-Wittenberg 
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In de stad en verder… 
 
Kamer gezocht voor student uit Surina-
me 
Onlangs ontmoette ik bij een uitvaartdienst waarin 
ik voorging mevrouw Linda Profijt-del Prado, de 
voorzitter van de kerkenraad van de Evangelisch-
Lutherse gemeente in Paramaribo. Zij gaf het ver-
zoek door van een student uit de Lutherse ge-
meente van Hoop in Mottonshoop die in Delft aan 
de Technische Universiteit Elektrotechniek is ko-
men studeren. Hij zou graag bij iemand thuis op 
kamers wonen in de (omgeving van) Delft. De 
tweeëntwintigjarige student was in de eigen ge-
meente jarenlang actief als acoliet (liturgisch as-
sistent). van) Delft. De tweeëntwintigjarige stu-
dent was in de eigen gemeente jarenlang actief als 
acoliet (liturgisch assistent). Mocht u mogelijkhe-
den zien hem een kamer te verhuren of meer in-
formatie willen, neemt u dan contact op met mij.  
      Erwin de Fouw 
 
Sinan Can bij LUX  
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 ge-
beurt er met je als je vervreemding ervaart? En 
waar ben je dankbaar voor? 
 
Wat kan je verwachten? 
In zeven avonden worden inspirerende gasten ge-
ïnterviewd, met als uitgangspunt één van de ze-
ven 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 2022 gaat Jonathan in  
gesprek met Sinan Can.  
 
Tickets 
Lezers van Teken van leven kunnen gratis registe-
ren via ‘donatie op locatie’ (op de website van 
LUX: www.luxdenhaag.nl) of door een mail via 
aanmelden@luthersdenhaag.nl 
 
Christelijke meditatie 
Mediteren is in. Heel begrijpelijk als je rust zoekt 
en verdieping. Minder bekend is dat het christen-
dom een lange traditie heeft van meditatie en ver-
stilling. Daar gaan we mee kennis maken. Zoeken 
naar verstilling, oefenen van aandacht, ontvanke-
lijk worden voor wat op je afkomt, delen met el-
kaar, op een andere manier met geloof en bijbel 
bezig zijn en dat midden in het alledaagse leven. 
Christelijke meditatie is eenvoudig. Het is vooral 
een kwestie van doen. 
 
Zeven keer in de Lukaskerk 
op de vierde woensdagavond van de maand van 
19.30 tot 20.15 uur. 

In dit jaar nog op: 28 september, 26 oktober en 
23 november 2022 
Iedereen welkom, ook als je niet of anders gelooft. 
begeleiding: Afwisselend Hilly Merx en Jannet van 
der Spek 
info en opgave bij Jannet van der Spek, 
 
Christelijke meditatie is in de plaats gekomen van 
het leerhuis op woensdagmiddag. Als er mensen 
zijn die dat jammer vinden en behoefte hebben 
aan leren van en spreken over de bijbel en geloof, 
laat het dan weten aan ds Jannet van der Spek, 
@:domineelukaskerk@xs4all.nl 
Dan kijken we of er genoeg mensen zijn om een 
nieuwe groep te vormen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uittocht uit de neoliberale droom 
Het moet anders, maar hoe? 
12 oktober 20.00 uur bij De Zinnen, Christus Tri-
omfatorkerk,, Juliana van Stolberglaan 154 
 
De vierde avond in een serie over het einde van 
de neoliberale droom. Gabriël van den Brink open-
de de serie met een prikkelende samenvatting van 
zijn boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale 
droom’. Esther-Mirjam Sent, Hans Opschoor en 
Erik Borgman reageerden: aanvullend, instem-
mend en ook kritisch. Rob de Wijk verbond het 
thema met de actualiteit en de internationale 
machtsverhoudingen. De vraag voor de laatste 
avond luidt wat het een en ander betekent voor 
het leven, geloven en beleid van alledag. 
We hebben Erik Borgman, Merijn Oudenampsen, 
Jannet van der Spek en Sarah van Hugte bereid 
gevonden om in gesprek te gaan over deze vraag. 
Als moderator treedt op Cees van der Laan.
(Trouw) 
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar 
publieke theologie. Merijn Oudenampsen is socio-
loog; samen met Bram Mellink schreef hij een Ne-
derlandse geschiedenis van het Neoliberalisme. 
Jannet van der Spek is predikant voor de Lukas-
kerk en de Lutherse gemeente te Den Haag. Sarah 
van Hugte werkt als econoom bij de Sociaal Eco-
nomische Raad. Zij is één van de initiatiefnemers 
van de Nieuwe Economen Podcast. Cees van der 
Laan is hoofdredacteur van het dagblad Trouw. 
Deze avond wordt georganiseerd door de Duin-
zichtkerk, de Christus Triomfatorkerk en De Zin-
nen. 
Toegang gratis, na afloop collecte 
Meer informatie bij www.dezinnen.nl/agenda 
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Johan Maurits de Braziliaan 
Op zondagmiddag 23 oktober, 13.00 - 15.00 uur, 
voert Het Historisch Theater van Michel Meissen 
een toneelstuk op 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) 

Zaterdag 1 oktober 
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 13) 
Maandag 3 oktober 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 4 oktober  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
Donderdag 6 oktober 
 LUX, 20.00 uur (pag. 12) 
Maandag 10 oktober  
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 11 oktober 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
Zondag 16 oktober 
 Verwonderwandeling, 15.00 uur (7) 
Maandag 17 oktober 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
 

Dinsdag 18 oktober 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
Zondag 23 oktober 
Johan Maurits de Braziliaan, 13.00 uur (pag. 14) 
Maandag 24 oktober 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Woensdag 26 oktober 
 Christelijke meditatie, 19.30 uur (pag. 12) 
Maandag 31 oktober 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 1 november  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
Zondag 6 november 
 Kliederkerk, 15.30 uur (pag.6) 
Zaterdag 12 november 
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 13) 
 
  

DE LUTHER HERAUT voor november 2022 verschijnt op zaterdag 5 november 2022.  
Kopijsluiting: vrijdag 28 oktober 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 
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Beste kinderen en ouders, 
 
Het is al weer oktober. Het is weer druk met 
school en sport en muziek en wat al niet meer. 
Het wordt ook al weer best vroeg donker. En er 
is elke zondag kinderkerk! We hopen jullie te 
zien. 
 
Zondag 2 oktober: Kan dat wel, dat een 
mostedzaadje zo groot kan groeien tot een mo-
erbeiboom 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? 
 
Zondag 16 oktober beginnen we met de verha-
len over de profeet Eliza. Een profeet hoort af en 
toe de stem van God en dan moet de profeet 
proberen om wat hij gehoord heeft door te ver-
tellen aan de mensen. En dat valt niet altijd 
mee. Als Elisa pas net begonnen is komt hij aan 
bij Jericho. Het water is daar niet best en als 
jonge kinderen daar van drinken gaan ze dood. 
Hoort Eliza van God wat hij daaraan kan doen? 
Zondag 23 oktober Eliza gaat vaak logeren bij 
een rijke vrouw. Zij voelt aan dat hij een bijzon-
dere man is die dicht bij God staat. Eliza wil 
graag wat voor haar doen en hij bidt tot God of 
ze een kind mag krijgen 
 
Op zondag 30 oktober denken we in de kerk 
terug aan meer dan vijfhonderd jaar geleden 
toen Maarten Luther heel boos was op de kerk 
van zijn tijd. In de kerk lazen ze de bijbel niet 
meer en verzonnen ze zelf wat ze belangrijk 
vonden en vroegen daar ook nog geld voor. 

Maarten Luther schreef alles op wat er niet goed 
ging en spijkerde dat op 31 oktober 1517 aan de 
deur van de kerk. Op 30 oktober vieren we dat 
elk mens en ook de kerk altijd weer opnieuw 
mag beginnen en dat het heel belangrijk is om 
de bijbel te blijven lezen. Zo blijven we dicht bij 
God. 
 
En op 30 oktober gaat ook de wintertijd in. Dan 
begint de kerk eigenlijk een uur later. 
 
Namens Sara, Jolien, Jeroen, Harry, Jeanine, 
Erwin en Jannet 
 
 

51e jaargang 
no. 10 
Okt. 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 pagina 5 en 6) 

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

Groen  

Zondag 9 oktober 
17e zondag na Trinitatis 
Ds. Marianne van der Meij-Seinstra 
Viering heilig Avondmaal 

Groen Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 16 oktober 
18e zondag na Trinitatis 
Ds. Erwin de Fouw 

Groen Kia Wereldvoedseldag 
(Indonesië) 

Kerk 
Zondag 23 oktober 
19e zondag na Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 

Groen KIA Werelddiaconaat 
(Pakistan) 

Onderhoud gebouwen 

Zondag 30 oktober 
20e zondag na Trinitatis 
Hervormingsdagviering 
 

Groen De kerk: een thuis voor 
jongeren - PKN 

Kerk 

Zondag 6 november 
21e zondag na Trinitatis 
Voorganger nog niet bekend 

Groen  
Onderhoud gebouwen 
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