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Advent is verwachten 
In de komende tijd mogen we op weg gaan naar Kerst. We zijn in verwachting en lopen op 
met de stammoeders van Jezus. Iedere zondag horen we het verhaal van een van hen: 
Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en op Kerstmorgen het verhaal van Maria. 
 
Voorgangers en kerkenraad wensen u een goede voorbereidingstijd toe! 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Vlak voor we de dagen van Advent ingaan, denk 
ik terug aan Eeuwigheidszondag toen we de  
namen noemden van hen die ons zijn ontvallen. 
Het was goed en hopelijk ook troostend om deze 
dienst mee te maken, ook voor de nabestaanden. 
Zelf ervoer ik dat troostende ook toen ik de 
dienst later bekeek en beluisterde via YouTube. 
De woorden uit Schrift en Evangelie, in de preek 
en in de gebeden, de samenzang en de muziek 
van orgel en cantorij, het noemen van de namen 
en het aansteken van de kaarsen, dat alles deed 
goed. Dat we geloven, wil niet zeggen dat we de 
dood als afscheid van dit leven niet even  
verdrietig vinden als andersdenkenden doen. 
Maar wat een rijkdom hebben we in handen met 
ons geloof dat ons midden in de rouw op het licht 
en het leven van God wijst, in verbondenheid met 
elkaar en de gestorvenen, die voor God evenzeer 
meetellen als wij die hier en nu het leven hebben. 
 

Ook bijzonder in november was de Kliederkerk op 
6 november, voor ouders met hun kinderen en 
wie er maar bij wilde zijn. De kinderen luisterden 
en keken aandachtig, toen collega Jannet van der 
Spek het verhaal vertelde en tegelijk uitbeeldde 
over de goede herder die ons ook aan tafel  
uitnodigt. De diverse tafels met spelletjes,  
knutsels en gesprekken en de maaltijd daarna 
vormden een mooie en tegelijk speelse eenheid 
die zeer goed in elkaar zat. De middag was met 
zo’n vijftig mensen (ouders, grootouders en  
kinderen) zeer goed bezocht. We mogen ons  
gelukkig prijzen met een sterke en betrokken 
groep die samen het kinder- en jeugdwerk in  
onze gemeente en de Lukaskerk vormgeven! 
In de Adventstijd gaan we verder het leven in,  
de komst van Christus tegemoet, met sterke  
verhalen over al even sterke vrouwen, Bijbelse 
gestalten die we vinden in de stamlijn van Jezus: 
Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria. De  
methode ‘Kind op Zondag’ reikte ons het idee aan 
en we maken daar graag gebruik van. Zo zullen 
deze ‘aartsmoeders’ ons elke week voor ogen 
staan. We hopen dat u erbij zult zijn, in de  
komende periode van Advent, Kerstmis en  
Epifanie, in de kerkdiensten of thuis, digitaal  
verbonden. 
 
Als we de komende decembermaand even  
doornemen, dan vieren we op dinsdag 20 decem-
ber eerst het Kerstfeest van de senioren en is er 
op woensdagavond 21 december een bijzondere 
kerstzangbijeenkomst in Oekraïense sfeer. De 
Kerstviering van de kinderen, waarin de aarts-
moeders opnieuw langskomen, is op zaterdag-
middag. In de avond is er de Kerstavonddienst en 
op zondag is er Kerstmorgen met de medewer-
king van de cantorij. En op nieuwjaarsochtend? 
Dan maken we korte Metten (!) met het oude 
jaar en gaan we samen het nieuwe jaar in. Dit 
ochtendgebed wordt begeleid met pianospel en 
begint om 11.00 uur. 
Mede namens mijn collega ds. Jannet van der 
Spek en de kerkenraad wens ik u een goede  
Adventstijd, een gezegend Kerstfeest en veel heil 
en zegen voor het nieuwe jaar, 2023! 

Ds. Erwin de Fouw  

DE LUTHER HERAUT voor januari/februari 2023 verschijnt in de tweede week van januari 
2023 (vanwege vakantie van de drukker). Kopijsluiting: vrijdag 31 december 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). 

Foto: Marianne Grund 
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Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de novembervergadering bespreekt de kerken-
raad opnieuw het concept beleidsplan 2023-2023 
en stelt het beleidsplan vast. Na de dienst van  
18 december gaat de kerkenraad met de gemeente 
hierover in gesprek. U heeft inmiddels via de  
kerkmail de uitnodiging en het beleidsplan  
ontvangen. 
De begroting 2023 van de Diaconie wordt vastge-
steld. 
De Plaatselijke regeling wordt definitief vastgesteld 
en ondertekend en gaat ter informatie naar de 
classis Zuid-Holland Noord. 
In de decembervergadering gaat de kerkenraad in 
gesprek met onze classispredikant Julia van Rijn 
over het reilen en zeilen binnen onze gemeente. 

Loes Klijn, secretaris 
 

 
 
Aan- en aftredende kerkenraadsleden  
Aan beurt van aftreden zijn Jolly Valstar en Gerard 
van der Laan. Beiden zijn bereid nog een periode 
aan te blijven. 
De kerkenraad stelt Apilena Sapioper voor als  
kandidaat voor de Diaconie. In januari 2020 nam 
de kerkenraad afscheid van Apilena, nadat zij  
12 jaar onze gemeente als diaken heeft gediend. 
De kerkenraad is verheugd, dat zij opnieuw bereid 
is om als diaken onze gemeente te dienen. Apilena 
voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden, 
heeft ingestemd met de voordracht en zal deze 
functie na verkiezing aanvaarden. Zij wordt u van 
harte aanbevolen! Tegenkandidaten of eventuele 
bezwaren tegen deze voordracht kunt u schriftelijk 
en voldoende gemotiveerd binnen twee weken na 
het verschijnen van dit blad onder de aandacht 
brengen van de kerkenraad. Mochten er geen  
tegenkandidaten zijn aangemeld, dan wordt  
Apilena geacht te zijn verkozen en zal zij op  
8 januari 2023 worden bevestigd. 
Op 8 januari nemen wij afscheid van Leonie Crom, 
die als ouderling kort, maar met grote inzet voor 
de kerkenraad en gemeente haar steentje heeft 
bijgedragen. We gaan haar bestuurlijk en als  
persoon missen. 

Loes Klijn, secretaris 
 

 
 

Uit de Diaconie 
De ‘feestmaand’ is begonnen en nog 
voor de laatste zondag van het kerke-
lijk jaar vierden we feestelijk de oogst-
dienst op 13 november. Tassen 
vol houdbare levensmiddelen en - heel fijn - ook 
een verscheidenheid aan toiletartikelen, konden na 
de dienst naar de Lukaskerk worden gebracht voor 
de voedselbank.  
Tragisch genoeg zijn voor veel mensen toiletartike-
len inmiddels een luxeproduct. Gelukkig kunnen uit 
de financiële bijdragen de heel noodzakelijke pro-
ducten op hygiënisch gebied worden gekocht en 
meegegeven. We staan er niet vanzelfsprekend bij 
stil hoe fijn het is om bijvoorbeeld deodorant te ge-
bruiken. Heel hartelijk dank voor deze oogst!  

 
 

En het ging door, ook na de laatste zondag van het 
kerkelijke jaar was een gang naar de Lukaskerk 
met spullen voor de voedselbank weer zeer de 
moeite waard. Heel fijn, hartelijk dank voor alle 
gulle gaven.  
Er gebeurt meer in de Lukaskerk. Woensdag 23 
november was de eerste van de vier solidariteits-
maaltijden in de Adventsperiode, samen vieren in 
vrede. De gast van deze eerste avond was Naomi 
die vertelde over haar project ‘lichtpuntjes voor 
Mariahoeve’, hoe vanuit een winkeltje in het Kleine 
Loo, mensen ondersteund worden, ontmoeting 
plaatsvindt en er zoiets prachtigs gebeurt. Mensen 
die mee willen denken over diaconale mogelijkhe-
den zijn natuurlijk van harte welkom zich met ons 
hierin te verdiepen.  
Ondertussen is het Sinterklaasfeest voor de oude-
ren geweest. De foto's die ik zag gaven een inkijkje 
in een fijne middag. Nu op naar het Kerstfeest. De 
voorbereidingen voor een kerstgroet zijn in volle 
gang, de tachtigjarigen hopen we in de twee weken 
voor Kerst te verblijden met een bezoekje door een 
vrijwilliger.  
Op 21 december werkt de Diaconie mee aan een 
Kerst-zangavond, die in het teken zal staan van 
Oekraïne en waaraan het Trio SonCe en onze eigen 
Sander op het orgel de samenzang zal begelei-
den.    
Tot slot zijn wij als Diaconie zeer verheugd dat  
Apilena Sapioper in januari 2023 ons college wil 
komenversterken.   
En nu al, vanuit deze plaats, wenst de Diaconie u 
allen, hele fijne Kerstdagen en een Gezegend 
Nieuwjaar toe. En vergeet niet: We kunnen alle-
maal lichtpuntjes zijn!  

Vanuit de Diaconie een hartelijke groet,  
Gerard van der Laan 

 
Van de ouderlingen 
En dan is het Advent. Meer dan voorheen, voelt dit 
voor mij bijna alsof we plots in deze tijd van het 
jaar beland zijn. De Adventstijd die überhaupt elk 
jaar weer anders voelt en anders ervaren wordt. 
Dat vind ik onder meer het mooie van het kerkelij-
ke jaar, de vastigheden in het leven waartoe je je 
telkens anders verhoudt. Het zijn daarnaast de  
momenten in het jaar, zoals bijvoorbeeld geduren-
de de veertigdagentijd, waar het voor mij 
‘gemakkelijker’ is om bewust met mijn geloof bezig 
te zijn. Ik kan me, als het ware, er meer in onder-
dompelen. Niet te veel natuurlijk, want er moeten 
natuurlijk ook praktische zaken geregeld worden! 
Dit jaar zijn we vanuit de ouderlingen namelijk  
onder andere weer druk bezig (geweest) met het 
organiseren van activiteiten en de diensten rondom 
de Advent. Wat precies en wanneer, dat kunt u 
verderop lezen in deze Luther Heraut. En natuurlijk 
houden we ons ook bezig hoe de vacature op te 
vullen, die Leonie Crom gaat achterlaten als ze 
gaat verhuizen. We zien zo graag een nieuwe  
ouderling in ons college.  
Voor nu wens ik u een mooie Adventstijd toe,  
hopelijk dat we elkaar weer in de kerk kunnen zien!  

Mirthe Mulders 



4 

 

Contactadressen  
Kosterij: Lutherse Burgwal 7  
Koster: Henk Baaima 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 Loes de Jong 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 
 
De opbrengsten van de collecten van 
30 oktober tot en met 20 november 2022  
met de volgende collectedoelen waren:  
 
   Contant  pin/bank  totaal 
Jongeren-PKN € 286,85 € 50,00 € 336,85 
Hervormingsd. LWF € 133,90 € 20,00 € 153,90 
Micro Hydro Project €   93,00 € 10,00 € 103,00 
Luther Stichting €  259,75   € 17,50 € 277,25 
Kerk   €  294,42   € 294,42 
Onderhoud geb. €  319,60      € 319,60 

 
De vieringen van de kerkdiensten kunnen via de 
livestream worden gevolgd. En wanneer u niet in 
de kerk bent, kunt u uw bijdrage aan de  
betreffende doelen of als algemene donatie  
alsnog via de bank overmaken. 
 
Na 30 oktober 2022 werd voor de volgende  
doelen nog een bedrag overgemaakt: . Voor de 
Voedselbank € 150,00, voor de Noodhulp in Pa-
kistan € 50,00 en als bijdrage voor het taxiver-
voer werd € 115,00 gedoneerd.  
 
U kunt een collecte ondersteunen door een  
bijdrage over te maken aan:  

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

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

Alle gevers hartelijk dank. 
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Collecten diaconie 
 
4 december – 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. 
 
11 december – KIA-binnenlands diaconaat 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 
komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak 
nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De 
Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd 
kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 
kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de 
jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten 
tot bloei te laten komen. 
 
18 december – KIA- kinderen in de knel 
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in 
het leven zonder de bescherming van volwassenen. 
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren 
in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en 
werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd 
worden, zoals hun recht op onderwijs. KIA stimu-
leert ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen 
in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in 
de knel te verbeteren. Dit keer collecteren we voor 
kinderen in Bogotá. In Bogotá zet een stichting zich 
in voor kinderen en jongeren in een achterstands-
wijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen 
een veilige plek en een toekomst. De kinderen  
leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen 
begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren 
wat hun rechten zijn. 
 
24 december - Kinderkerk 
Op kerstavond willen we aandacht schenken aan 
het jeugdwerk van de Kinderkerk. We collecteren 
voor alles wat nodig is voor de voorbereidingen en 
uitvoering van het  
Kinderkerstfeest. 
 
25 december – Kerstcollecte 
De Diaconie geeft met Kerst extra aandacht aan 
mensen, die met de feestdagen wel een steuntje 
kunnen gebruiken. En ook de 80-plussers krijgen 
een kerstattentie. Deze groep wordt door vrijwil-
ligers bezocht.  
 
1 januari 2023 – Orgelfonds 
Deze eerste zondag in het nieuwe jaar willen  
aandacht voor het orgel vragen. We zijn blij met de 
muziek, die Sander van den Houten of een andere 
organist elke zondag weer ten gehore brengt,  
als ondersteuning van de dienst. Dit prachtige  
instrument behoeft onderhoud. Daarom is uw gift 
van harte aanbevolen. 
 
 
 

 
8 januari 2023 - Aandachtscentrum 
Nog steeds wordt een groot beroep gedaan op de 
vrijwilligers van het Aandachtcentrum. De  
vragen waarmee mensen in deze tijd worstelen zijn 
groot. Professionals moeten de vrijwilligers onder-
steunen om de problematiek van de bezoekers aan 
te kunnen. Uw ondersteuning is zeer nodig. 

 
 
 
Collectebonnen 
Onze gemeente heeft gedrukte collectebonnen. U 
kunt velletjes aanvragen bij koster Henk Baaima 
gedurende de week. Hij legt de bonnen dan op 
zondag voor u klaar. Op deze wijze kunt u uw  
giften aftrekken van de belasting. 
 
 
 
Kijk eens wat een bedrijvigheid! 
Ineke van der Veen was precies op het juiste  
moment bij de kerk. Herman en Henk waren druk 
in de weer met het versieren van de kerk. Zowel 
buiten als binnen verwachten we Kerst! 
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Door de week heen 
 

 
 

Kerstboom optuigen 
Die kerstboom komt niet zomaar in de kerk te 
staan, daar moet hard voor gewerkt worden.  
Vrijdag 9 december zoeken we met name sterke 
mensen om alle takken naar beneden te halen, 
op zaterdag beginnen we om 9.00 uur met het 
insteken van de takken, het gepuzzel met de 
lichtjes en in het inhangen van alle ballen.  
Meehelpen is leuk en geeft je de garantie op een 
lekker broodje bij de lunch. Koster Henk Baaima 
hoort graag tevoren op hoeveel mensen hij kan 
rekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lutherse kerstzangbijeenkomst  
in Oekraïense sfeer 
Op woensdagavond 21 december organiseren we 
in de Lutherse Kerk een kerstzangbijeenkomst 
waarin we niet alleen samen vertrouwde Neder-
landse en Engelse kerstliederen zullen zingen  
onder begeleiding van onze organist Sander van 
den Houten, maar waarin we ook zullen luisteren 
naar kerstliederen uit Oekraïne. Het idee  
ontstond nadat onze koster Henk Baaima had  
opgemerkt, dat het een mooi gebaar zou zijn als 
we Oekraïense vluchtelingen in Den Haag en  
omstreken de gelegenheid zouden bieden om 
Kerst te vieren in onze mooie kerk in de Haagse 
binnenstad. Dat waren we meteen met hem eens 
en daarom zijn we met dat idee aan de slag  
gegaan. 

De Oekraïense zangeres Maryana Golovchenka en 
haar muzikaal gezelschap ‘Trio SonCe’ zullen  
samen musiceren en Oekraïense kerstliederen 
ten gehore brengen. U kunt alvast een voorproef-
je nemen van hun hoge muzikale kwaliteit via  
YouTube. Samen met hen willen we het duister 
en de kou te lijf gaan en onze solidariteit met hun  
geteisterde land betuigen. Uiteraard zullen we die 
avond ook het Kerstevangelie horen en samen  
bidden om recht en vrede. En aan het einde van 
de bijeenkomst zal er gelegenheid zijn een gift te 
doen ten behoeve van noodhulp aan het door 
Russisch oorlogsgeweld geteisterde Oekraïne. 
De avond begint om 19.30 uur en eindigt voor 
21.00 uur. Vooraf is er warme glühwein en war-
me chocolademelk, maar trekt u vooral ook  
warme kleding aan. Zoals u weet, zijn we in deze 
tijd zuinig met het verwarmen van de kerk. 
We hopen u te ontmoeten! 

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

 
 
 

Gebed, gelezen op de Jour der Senioren 
Iemand had het gevonden in een oud dagboek.  
Soms gaat een tekst je na jaren pas wat zeggen. 
 
God, nu ik ouder word en mijn krachten afnemen 
Help mij om te geloven in wat ik wel kan 
Help mij te geloven in de waarde van een goed 
waard, 
in de betekenis van een vriendelijk gebaar 
in de waarde van luisteren naar elkaar 
Help mij God te geloven dat ik er voor u mag zijn 
zoals ik ben, met mijn grenzen en mijn  
mogelijkheden 
  
 Marinus van den Berg 
 
 

 
 
Samen eten op kerstavond 
Zo’n kerstavond kan zomaar een heel eenzame 
avond zijn in de aanloop naar Kerst. Of het is 
juist heel druk om zelf nog te koken tussen het 
kinderkerstfeest en de kerstavondviering in. Of je 
hebt gewoon zin in een gezellig maaltijd. Afijn, 
redenen genoeg om op zaterdag 24 december om 
18.00 uur aan te schuiven bij de maaltijd in de 
kerk. Henk en Mascha zullen koken. De maaltijd 
is precies op tijd klaar, zodat je om 19.30 uur de 
kerstavonddienst kunt meevieren. We vragen een 
vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 
Aanmelden voor 17 december bij Henk Baaima. 
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Seniorenkring in decem-
ber 
In december komt de  
seniorenkring twee keer bij 
elkaar. Dinsdag 6 december 
is er een spelletjesmiddag.  
Deze start om 13.15 uur.   
Dinsdag 20 december is onze kerstviering. We zijn 
dan van 11.00 tot 15.00 uur in de kerkzaal van de 
Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 
We starten met een gezellig samenzijn, waarbij 
ontmoeting centraal staat. En dat gebeurt  
natuurlijk onder het genot van koffie of thee met 
iets lekkers. Daarna lunchen we met elkaar en na 
de lunch volgt er nog een fijne kerstviering,  
waarbij ds. Erwin de Fouw onze voorganger is. 
Roelfien Folkersma begeleidt ons op de piano en 
zingt voor ons. 
In verband met de lunch is het nodig dat u zich van 
te voren aanmeldt voor deze dag. Graag voor dins-
dag 13 december aanmelden bij Jowien de Klerk 
(tel. 070 3559858 / jo.klerk@planet.nl of bij Joke 
Momberg, tel 06 22750242 /  
fredenjokemomberg@hetnet.nl).   
Indien u moeite heeft om zelfstandig naar het 
kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer voor 
u regelen. Graag bij uw aanmelding aangeven of u 
gebruik wilt maken van ons taxivervoer. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten bij onze  
kringmiddag en/of bij de kerstviering. 

Met een hartelijke groet, 
namens alle vrijwilligers,  

Els Pellen  
 
 
 
En kijk eens wie er eind november bij de senioren 
op bezoek kwam? De heuse Goed-Heiligman! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week van gebed 2023 
De Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2023 moedigt kerken aan 
om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de  
verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van  
15-22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed 
te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, 
kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materi-
aal voor deze gebedsweek wordt aangereikt door 
kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Op het 
moment van verschijnen van deze Luther Heraut 
bedenken we nog op welke wijze de lutherse  
gemeente (al dan niet samen met de Lukaskerk) 
aandacht aan deze week zal geven. 

Namens de ouderlingen, Mascha de Haan 
 
 

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! 
 
Iedere dinsdag, 17.30 uur 
Op dinsdag gaan om 16.00 uur de deuren van de 
kerk aan de Lutherse Burgwal open. Binnen zijn 
gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie 
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 gebedsintentie 
wordt dan opgenomen in de voorbeden tijdens het 
moment van stilte, bezinning en gebed. Om 17.30 
uur vindt dit moment plaats. Er wordt een Bijbel-
tekst gelezen, gevolgd door stilte en voorbeden. En 
er wordt gezongen. 
  
Vlag bij de Russische ambassade 
Er hangt een Oekraïense vlag en mensen zijn  
uitgenodigd om een uur in te tekenen en bij de 
vlag te gaan staan: https://
haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/
demonstratie-gaat-door/ 
 
Coventrygebed 
Eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur op het 
‘Vredesplein’ St. Jacobuskerk, Parkstraat 64A. 

 
 

mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
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In de stad en verder… 
 
Gezocht: vrijwilligers voor  
Kies! Voedselbankwinkel 
Door de energiecrisis hebben steeds meer  
mensen problemen om rond te komen en stijgt 
het aantal klanten van de Voedselbankwinkel. We 
zoeken daarom extra vrijwilligers. Bij Kies!  
kunnen klanten zelf kiezen welke boodschappen 
ze meenemen. Klanten bij Kies! krijgen een  
winkelpas waarmee ze kunnen winkelen in de 
Voedselbankwinkel. Voor en na het winkelen is er 
gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken 
en er is tijd voor een gesprek met aandacht voor 
de keuzes in het leven.  
Kies! is op zoek naar vrijwilligers die mee willen 
helpen in de winkel. We zoeken medewerkers die 
klantvriendelijk zijn, een proces goed kunnen  
laten verlopen en het leuk vinden om met veel 
verschillende mensen om te gaan.  
Vind je het leuk om met veel verschillende  
mensen om te gaan? Als gastvrouw/heer ben je 
aanwezig om met een kopje koffie of thee een 
praatje te maken met de klanten. Je benadert 
mensen op een positieve manier en signaleert 
wat mensen nodig hebben om nieuwe stappen te 
zetten. 
 
Tijdstip en locatie 
Dinsdagmiddag 13:00 tot 17:00 uur  
Donderdagmorgen 10:00 tot 14:00 uur  
Locatie: buurt-en-kerkhuis Shalom,  
Vrederustlaan 96 
 
Contactgegevens 
Heleen Joziasse, hjoziasse@stekdenhaag.nl,  
06-20401618 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de drempel 
Vrijwilligers van ‘Over de Drempel’ helpen - al 
ruim 25 jaar - mensen met een te volle woning 
om hun huis op te ruimen. Met geduld, aandacht 
en veel creativiteit motiveren zij mensen met een 
geheel andere levensstijl om hun huis te ordenen 
en weer beter voor zichzelf te zorgen. De vrijwilli-
ge coaches bezoeken deze mensen één keer per 
week op een dagdeel dat beiden goed schikt. 
Vrijwilligers krijgen een introductie in onderwer-
pen als psychische ziektebeelden, alcoholversla-
ving en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks is 
er een training zoals over motiverende gespreks-
techniek of verbindend communiceren. Vrijwil-
ligers steunen elkaar in de intervisiebijeenkom-
sten en krijgen begeleiding van professionele 
hulpverleners. Elk jaar is er een leuke activiteit 
met vrijwilligers en cliënten.  
Voor meer informatie:  
Jan Grotendorst, 070-3181616, 
jgrotendorst@stekdenhaag.nl 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel 

 
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. 

mailto:hjoziasse@stekdenhaag.nl
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Maandag 5 december 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 6 december 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 7) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Maandag 12 december 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
 Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur 
Dinsdag 13 december 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Zaterdag 17 december 
 Concert SCMLK, 15.30 uur (pag. 9) 
 

Maandag 19 december 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 20 december 
 Seniorenkerstfeest, 11.00 uur (pag. 7) 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 8) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 21 december 
 Kerstzangavond, 19.30 uur (pag. 6) 
Zaterdag 24 december 
 Kerstmaaltijd, 18.00 uur (pag. 6) 
Dinsdag 27 december 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7) 
 

 
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) 
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Dag kinderen van de kinderkerk, 
Groot feest was het bij de Kliederkerk op  
6 november. Met onze papa’s, mama’s, opa’s en  
oma’s hebben we allemaal gekeken en geluisterd 
naar het Godlyplay verhaal van de Goede  
Herder. Daarna hebben we geknutseld,  
gezongen en samen aan een grote lange tafel 
met elkaar gegeten en gedronken. We waren 
met een heel grote groep en toch was er voor 
iedereen plaats genoeg. 
En nu zijn we aangekomen in de Adventstijd, de 
voorbereidingstijd voor Kerstmis. Vier weken 
lang - voor het kerstfeest uit - horen we uit het 
Bijbelboek Mattheus over vier voormoeders van 
de geboorte van Jezus.  Wie zijn dat, dat hoor ik 
jullie denken. Die moeders zijn Batseba, Ruth, 
Rachab en Tamar. Zij brengen ons op de  
Adventszondagen met hun verhaal steeds  
dichter bij Jezus licht van Kerstmis. Misschien 
kunnen we hen vinden in de doos of zien we hen 
in de kerk? Spannend hè? 
Op het kerstfeest ontmoeten we de moeder van 
het kindje Jezus, Maria en Jozef die als vader 
voor hem zorgt. 

 
Op dit feest hoort dit gebed :  
 
Goede God,  
wij danken voor het licht in onze ogen 
waarmee we alles wat klein is zien. 
Wij danken voor moeders die hun kindje dragen 
Voor vaders die hun kindje wiegen en alle men-
sen die voor hun kinderen zorgen,  
over hen waken en warmte geven in de koude 
winterdagen. 
Wij danken u voor dit feest waarop we hebben 
gewacht en waarnaar we hebben uitgekeken. 
Hier zijn wij met u om de geboorte van Jezus 
Christus te vieren.  
Amen. 
 

We zien elkaar. Tot zondag! 
Groeten van Harry, Jeanine, Jeroen, Jolien, Sara 

en onze predikanten Erwin en Jannet  

51e jaargang 
no. 12 
Dec. 2022 

06-14853009 NL35RABO0373720831 

Kinderkerstspel 
 

Zaterdag 24 december 
 

Op zoek naar het licht, standbeelden in een donker park 
 

Na twee jaar kan het hopelijk weer doorgaan: het kinderkerstspel.  
De kinderen gaan op zoek naar het licht en komen onderweg de gidsen tegen die we ook al  

tegenkwamen in de Adventstijd: de voormoeders van Jezus,  
Batseba, Tamar, Rachab en Ruth. En misschien nog meer. 

Kinderen die mee willen spelen, moeten aanwezig zijn om 14.30 uur. Als het kan van tevoren opgeven, 
dan kunnen we rollen nog aanpassen, uitbreiden of juist samenvoegen. 

Ieder die wil komen kijken en meevieren is welkom vanaf 15.40 uur. Aanvang kerstspel 16.00 uur. 
 

Wie mee wil spelen, kan zich opgeven bij ds. Jannet: jmtvdspek@hetnet.nl 
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Erediensten:  
We vieren onze diensten in de kerk en online. U kunt de diensten iedere zondag vanaf 10.15 uur  
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) en kinderkerk voor  
kinderen van de basisschool 

Liturgische kleur Collecten (pag. 5)  

Zondag 4 december 
Tweede Advent 
Ds. Erwin de Fouw 
 

Paars Prelude 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 11 december 
Derde Advent 
Ds. Fokke Fennema 
 

Roze KIA-binnenlands diaco-
naat 
Kerk  

Zondag 18 december  
Vierde Advent 
Ds. Jannet van der Spek 
Aansluitend gemeentevergadering (pag. 3) 
 

Paars  KIA-kinderen in de 
knel 

Onderhoud gebouwen 

Zaterdag 24 december 
Kerstavond 
 
Kinderkerstviering, 16.00 uur (pag. 11) 
Ds. Jannet van der Spek 
Kerstavondviering, 19.30 uur 
Ds. Jannet van der Spek 
 

Wit  
 
 

- 
- 

Kinderkerk 
Kerk  

Zondag 25 december 
Kerstmorgen 
Ds. Erwin de Fouw 
m.m.v. cantorij 
 

Wit  Kerstcollecte 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 1 januari 2023 
Metten, 11.00 uur 
Ds. Erwin de Fouw 
 

Wit Orgelfonds 
Kerk 

Zondag 8 januari 
Eerste zondag na Epifanie 
Ds. Jannet van der Spek 
Viering Avondmaal 
Afscheid en bevestiging kerkenraadsleden 
Aansluitend nieuwjaarsreceptie 
 

Wit Aandachtscentrum 
Kerk 
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