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Welkom in 2023! 
Deze tochtslang is een gezamenlijk project van de senioren in onze gemeente. De slang ligt 
in het voorportaal van de kerk en heet iedereen welkom. Belangrijk: de slang houdt de kerk 
warm in deze koude maanden. Met een beetje stro op de kop, kijkt hij (of zij?) terug op een 
prachtige kerst en zijn (of haar?) open oogjes zijn de uitnodiging om naar ons kerkgebouw te 
komen, ook in 2023! 

Foto: Frank Everaarts 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Voor het eerst sinds twee jaar hebben we weer 
volop samen Kerst mogen vieren. Een ouderen-
kerstfeest, een kinderkerst met kerstspel, een 
kerstzang in verbondenheid met Oekraïne en  
natuurlijk de kerkdiensten op kerstavond en 
kerstmorgen met de cantorij en andere muzikale 
optredens. Talloze vrijwilligers en natuurlijk onze 
musici hebben zich hiervoor ingezet. Zo ook voor 
het rondbrengen van het kerstgeschenk aan onze 
tachtigplussers. Dankbaar zijn we dat we dit weer 
allemaal kunnen doen. Dankbaar ook dat we op  
8 januari Apilena Sapioper als diaken mogen  
bevestigen. Helaas moeten we dan ook afscheid 
nemen van Leonie Crom-Wagenaar als ouderling. 
Zij gaat vanwege een nieuwe baan in en verhui-
zing naar het Oosten van het land onze gemeente 
weer verlaten. In korte tijd heeft ze veel voor  
onze kerkenraad en gemeente betekend. 
 
Op 18 december hadden we gemeentevergade-
ring over het nieuwe beleidsplan met de titel 
Door genade bewogen. Onze lutherse gemeente 
stelt vast dat onze slagkracht beperkt is, al willen 
we van alles. Als we moeten kiezen in het vele 
wat we zouden moeten en willen doen, dan willen 
we vooral laten zien dat we bewogen worden 
door geloof. Het is en blijft een zoektocht hoe we 
dat gestalte gaan geven naar binnen en naar  
buiten. Genade was het kernpunt van de theolo-
gie van Luther. De komende tijd willen we hierbij 
op vele manieren stil staan. In januari en februari 
doen we dat samen met pioniersplek LUX, waar 
we al langer mee samenwerken. LUX zoekt  
contact met jonge stedelingen. Luther streed met 
een genadige God. Maar jongeren vandaag  
strijden vaak met een ongenadig ik. En het is niet 
alleen dat ik. We worden grootgebracht met een 
grote vrijheid: je mag alles kiezen en tegelijk is 
het op veel werkplekken voor jou een ander en is 
het helemaal niet zo makkelijk om je plek in de 
samenleving te vinden. Op 19 januari komt de 
voorstelling In Hemelsnaam naar de Lutherse 
Kerk en op zondag 5 februari organiseren we een 
dansworkshop. Van harte welkom. Zie verderop 
in dit blad. 
 
 
 

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. 
We begonnen met een lockdown en toen begon 
de voor velen onverwachte oorlog in Oekraïne . 
We mogen beginnen aan een nieuw jaar.  
 
Anno Domini 2023.  
 
Mede namens collega ds. Erwin de Fouw en de 
kerkenraad wens ik u heil en zegen in het nieuwe 
jaar met het prachtige lied van Jan Wit  
(1914-1980): 
 
 
God heeft het eerste woord 
Hij heeft in den beginne 
Het licht doen overwinnen 
Hij spreekt nog altijd voort 
 
God heeft het eerste woord 
Voor wij ter wereld kwamen 
Riep Hij ons reeds bij name, 
Zijn roep wordt nog gehoord 
 
God heeft het laatste woord  
Wat Hij van oudsher zeide 
Wordt aan het eind der tijden 
In heel zijn rijk gehoord 
 
God staat aan het begin 
En Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
Oorsprong en doel en zin 
 

Hartelijke groet,  
Ds. Jannet van der Spek 

 
 
Het beleidsplan is te vinden op onze website en 
verzonden via een Teken van leven (kerkmail). 
Als u het daar niet kunt vinden dan kunt u het  
aanvragen bij onze secretaris, Loes Klijn, 
mail@luthersdenhaag.nl 
 
 
 
 

DE LUTHER HERAUT voor maart 2023 verschijnt op zaterdag 4 maart 2023. Kopijsluiting:  
vrijdag 24 februari 2023. 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 ontvangst-
bevestiging. Zo niet, neemt u dan contact op met Mascha de Haan (06-14853009). 
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In Memoriam Jan Boden  
Op 22 september 2022 overleed na een kort  
ziekbed Jan Boden op 88-jarige leeftijd. Jan Boden 
groeide op in Wouw in West-Brabant. Hij studeerde 
natuurkunde in Amsterdam en ging werken bij 
TNO. Hij trouwde met Heleen Mulder en ze kregen 
drie prachtige kinderen Christiaan, Bouke-Jan en 
Helen. Ze woonden in de Vogelwijk en later in  
Wassenaar. Jan was opgegroeid in het rooms-
katholieke geloof, maar samen met Heleen leefde 
hij mee met de lutherse gemeente. Jan had een 
zeer brede belangstelling voor geschiedenis, de  
samenleving, wetenschap, filosofie en godsdienst. 
Juist als fysicus was hij gefascineerd door het  
geheim van het geloof. Op latere leeftijd besloot hij 
nog Hebreeuws te leren om de bijbel beter te  
begrijpen. Hij sloot zich aan bij een gespreksgroep 
over filosofie van de PKN Wassenaar. Jan had al 
heel lang de ziekte van Kahler, maar dat was lang 
wonderbaarlijk goed gegaan. In de coronatijd  
hebben Jan en Heleen zeer teruggetrokken geleefd 
en volgden samen de digitale kerkdiensten van de 
lutherse gemeente. Ze waren heel blij dat ze er 
vanaf dit voorjaar weer op uit konden. Zijn plotse-
linge overlijden is een groot verdriet voor Heleen 
en de kinderen. Onze gedachten en gebeden zijn 
bij hen. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn. 

Ds. Jannet van der Spek 
 
 
 

In memoriam Marinus Leendert Kok 
Op 22 december 2022 overleed te Voorschoten ons 
gemeentelid Marinus Leendert - Rien - Kok, in de 
gezegende leeftijd van 97 jaar. Hij werd op  
20 augustus 1925 geboren te Delft. Van zijn lange 
leven deelde hij er 76 met zijn vrouw Hanneke, 
met hij wie sinds 1951 een gelukkig huwelijk  
beleefde. Ze kregen vijf dochters en twee zonen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tijdens de 
bijeenkomst op 29 december die voorafging aan de 
crematie klonken vele afscheidswoorden die met 
elkaar waren verbonden door de rode draad van 
het woord liefde. Ook in de evangelielezing 
(Johannes 15:9-12) en de overweging was dat het 
kernwoord. Sinds hij zijn geboorteplaats Delft in-
ruilde voor Leiden waren hij en zijn vrouw  
betrokken gemeenteleden van de Evangelisch-
Lutherse gemeente Leiden, waar hij onder meer 
geruime tijd actief was als kerkrentmeester en dia-
ken. Het echtpaar Kok vierde trouw de kerkdien-
sten mee, totdat de lutherse gemeente Leiden  
samenging met onze gemeente, toen werden ze lid 
van luthers Den Haag. 

Zo leerden wij elkaar vanaf halverwege het afgelo-
pen jaar kennen en deelden wij nog mooie momen-
ten, zoals de viering van het Heilig Avondmaal bij 
het echtpaar thuis.  
Wij weten Rien Kok bij God geborgen en wensen 
zijn vrouw en overige familie de zegen van God en 
een zalige nagedachtenis toe. 

ds. Erwin de Fouw 
 

 
 
 
Bedankt 
Guus en Reinder Postma stuurden de redactie van 
de Luther Heraut deze foto van (een deel van) het 
kerstgeschenk en een verjaardagskaart vanuit onze 
gemeente. Wat fijn, dat we zo bij elkaar betrokken 
zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de kerkenraad 
[bij de kerstmorgenviering] 
Zoals gewoonlijk zijn wij vandaag online aanwezig 
geweest bij de eredienst en willen wij jullie dank 
betuigen dat dit nog steeds mogelijk is. Het was  
vandaag een mooie en inspirerende dienst en wij 
willen jullie en Erwin daarvoor eveneens gaarne 
dankzeggen.  

Met vriendelijke groet en in de verte nog immer  
meelevende, Tineke en Harold de Klerk 

 
 

Foto: Ida Baaima 
Kerstversiering voorkant kerkgebouw 
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Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In de decembervergadering ging het gesprek met 
Julia van Rijn helaas niet door omdat Julia besmet 
was met corona. Een nieuwe afspraak wordt nog 
gepland.  
De kerkenraad stelt de begroting 2023 van  
Kerkrentmeesters vast. We nemen de  januari-
diensten door. Informatie over deze diensten  
ontvangt u via de Teken van leven mail. 
Het verslag van de gemeentevergadering van  
18 december volgt in de Luther Heraut van maart. 
De kerkenraad wenst u een gezegend 2023 toe. 

Loes Klijn, secretaris 
 

 
 

Uit de Diaconie 
Zo, net in het nieuwe jaar kijken we 
bezorgd naar februari. De oorlog in 
Oekraïne is dan een jaar bezig, een 
oorlog die vooral, niets en niemand 
ontziend, het verwoesten van het land tot doel 
heeft. De catastrofe daar is verschrikkelijk en het  
is griezelig dichtbij, al mag dat nooit de reden zijn 
waarom wij ons betrokken voelen bij dit onrecht. 
Elk onrecht behoren wij te beantwoorden en te  
bestrijden en niet alleen omdat wij ons er door  
bedreigd voelen. De gevolgen van deze oorlog zijn 
voor ons allen voelbaar en ook een zorg voor de 
Diaconie.  
Gesterkt door het kerstfeest, waarin we vieren dat 
Christus in ons geboren wil zijn, kunnen we  
hoopvol vooruit kijken. Met de herinnering aan  
fijne kerstvieringen, persoonlijke ontmoetingen 
met de kerstgroeten en een mooie, door de  
Diaconie gesponsorde, kerstzangavond in  
Oekraïense stijl met het Muzikaal Trio SonCe en 
zangeres Maryana Golovchenko. Een prachtige 
avond was dit. 
Terug naar de realiteit van dit moment. Onze 
mooie kerk staat in het hart van Den Haag waar 
zich ook een hard leven afspeelt. Kwetsbare  
mensen om ons heen, maar ook kwetsbare mensen 
in onze gelederen. In de vooruitgeschoven positie 
die de kosterij in onze kerk inneemt, zeg maar in 
de frontlinie van de ontmoeting met dakloze  
mensen of andere mensen met noden, moeten we 
zuinig zijn op onze koster. De kosterij is soms ook 
de plek waar het eerst wordt aangebeld voor hulp 
en wat kunnen wij als Diaconie hierin betekenen? 
Vragen waarop wij antwoorden zoeken met elkaar.  
De oorlog in Oekraïne heeft de verschrikking van 
oorlog dichtbij gebracht maar deze noden zijn altijd 
dichtbij ons. Als wij bidden, bijvoorbeeld elke dins-
dag tijdens het vredesgebed, voor mensen zonder 
dak boven hun hoofd, dan realiseren wij ons dat 
wij ook hierop een antwoord moeten vinden, als 
Diaconie, als kerk. 
Een nood die dichtbij is en tegelijk onbegrijpelijk 
ver weg is. Onbegrijpelijk omdat wij niet kunnen 
begrijpen wat leven zonder een dak boven je hoofd 
werkelijk betekent.  
Een nieuw jaar met een nieuwe start, nieuwe  
goede voornemens. We kijken ernaar uit en ook 
naar welke schouders we waaronder zullen zien. 
We wensen allen een gezegend 2023! 

Vanuit de Diaconie,  
Gerard van der Laan 

Van de ouderlingen 
Heeft u nog goede voornemens? We mogen name-
lijk weer met een schone lei beginnen. Het gevoel 
van een nieuw jaar krijg ik eigenlijk elke zondag na 
de dienst. Met de oude week achter ons, worden 
we gezegend om aan de nieuwe week te beginnen. 
Een herinnering dat we eigenlijk elke dag opnieuw 
mogen beginnen en dat we geen nieuw jaar  
hiervoor nodig hebben. Goede voornemens heb ik 
dan ook niet. Wel dingen waar ik zoal het jaar door 
mee bezig ben. Zoals het vasthouden van het  
dagelijks lezen van de Lutherbijbel. Als mij dat niet 
gelukt is, leest u het hier als eerste. 

Het nieuwe jaar beginnen we helaas met afscheid 
nemen van onze ouderling Leonie, gelukkig mogen 
we Apilena als diaken verwelkomen. We zijn als 
ouderlingen dus even in een wat minder grote  
samenstelling. Desalniettemin zijn we natuurlijk al 
begonnen met de voorbereidingen voor de Paastijd. 
Voor je het weet, is de Goede Week begonnen. Als 
vroege voorbereiding op deze Stille Week kunt u op 
29 januari meewandelen met de verwonderwande-
ling in Solleveld, zie elders in de Luther Heraut. 
Voor nu wens ik u een gezegend 2023, waarvan ik 
hoop dat u elke dag het gevoel heeft dat u opnieuw 
mag beginnen. 

Mirthe Mulders 
 
 
 
 
 

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: Mascha de Haan, Mirthe Mulders 
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-Vos, 
Ewald Grund 
Diaconie: Apilena Sapioper, 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. 
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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 

 
 
 
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. 

Rondom de zondag 
 
Feestelijke dienst - 29 januari 
Op 27 januari is het zestig jaar geleden dat  
ds. Fokke Fennema in het ambt van predikant 
werd bevestigd. Een uniek jubileum. Wij willen 
dat vieren op zondag 29 januari in een feestelijke 
LuLu-viering in de Lutherse Kerk, waarin Fokke 
zelf voorgaat samen met ds. Erwin de Fouw en 
ds. Jannet vd Spek. Aanvang van de viering is  
11.00 uur. Van harte welkom! 
 
 
Ouderendienst - 19 februari 
Dankbaar kijken we terug op de ouderendiensten 
in 2022, waar we samen konden genieten van  
elkaar weer te zien, elkaars verhalen te horen en 
bovenal de eredienst te beleven met, niet te  
vergeten, de begeleiding van het orgel bij het  
zingen. Geeft extra dimensie, samen met de  
persoonlijke zegen. 
In dit nieuwe jaar kunnen wij u namens de ker-
kenraden en predikanten van de Lukaskerk en de  
lutherse gemeente berichten dat de volgende  
ouderendienst gehouden wordt op 19 februari. 
Deze middagdienst begint om 14.30 uur. 
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd en dominee 
Erwin de Fouw gaat ons voor. 
De persoonlijke uitnodiging krijgt u nog en  
degenen die deze dienst willen meemaken zijn  
welkom. Zoals altijd wordt de taxidienst geregeld 
voor diegenen die het nodig hebben. 
We zijn ook blij als u als vrijwilliger deze middag 
mee wilt begeleiden! 
U allen bent van harte welkom! 

Christine Scheurkogel (Lukaskerk) 
Sara de Weerd-Walakutty (Lutherse gemeente) 

 
 
 
Opbrengsten van de collecten 
 
De opbrengsten van de collecten van 
27 november tot en met 25 december 2022  
met de volgende collectedoelen waren:  
 

   
   Contant  pin/bank  totaal 
STEK-kinderwinkel € 158,35 € 120,00 € 278,35 
Prelude  € 114,15 €   10,00 € 124,15 
KIA-Binnenl. Diac. € 125,45 €   10,00 € 135,40 
KIA-Kinderen  
In de  Knel  € 201,65 €   15,00 € 216,65 
Kinderkerk  € 173,30 €   35,00 € 208,30 
Kerstcollectie  € 276,50 € 150,00 € 426,50 
Kerk   € 408,27   € 408,27 
Onderhoud geb. € 446,20   € 446,20 

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 20 november werd voor de Voedselbank nog € 
145,- overgemaakt. 
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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 ge-
bouwen.  

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

Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
 
Collectedoelen  
 
Zondag 15 januari - Micro Hydro Project 
Vanuit de provincie Papoea Nieuw-Guinea wordt 
door de kerk initiatieven genomen om de leefsitua-
tie van de mensen te verbeteren. Er is grote  
behoefte aan schoon drinkwater en elektriciteit. 
Ook wordt de scholing van jongeren aan een  
technische school opgenomen om zo zelf de  
projecten uit te voeren. Freddy Sapioper heeft de 
leiding bij dit project. Apilena verzorgt de informa-
tie en is de contactpersoon voor de Diaconie. 
 
De Diaconie ontving van Freddy Sapioper, via  
Apilena, een bedankje. Dankzij de donaties vanuit 
onze gemeente worden jongeren gestimuleerd en 
opgeleid om zelf de bakstenen te maken waarvan 
de huisjes worden gebouwd voor huisvesting van 
het waterreservoir en de pomp en de machine. Het 
is de bedoeling dat de jongeren dit uiteindelijk  
allemaal zelfstandig kunnen uitvoeren.  
 
Zondag 22 januari - Straatpastoraat 
Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan 
mensen die een groot deel van hun dagen en  
nachten doorbrengen op straat of in de maatschap-
pelijke opvang. Het Straatpastoraat biedt hen de 
ruimte om te praten over de dingen die hen bezig-
houden, 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 hen te bieden wat 
voor de meesten van ons vanzelfsprekend is:  
aandacht en steun bij de kleine en grote vragen 
van het leven. 
 
Zondag 29 januari - Wereld Lepradag –  
Vakonderwijs in India 
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgele-
gen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we 
dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). 
Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. 
Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per 
jaar die bijna allemaal te maken krijgen met  
uitsluiting. Vakonderwijs is voor mensen met lepra 
de poort naar een nieuwe toekomst. Door hun  
opleiding en door begeleiding naar werk hebben zij 
uitzicht op een inkomen en zelfstandigheid. Om 
relevant onderwijs aan te blijven bieden in de snel 
veranderende economie van India is het belangrijk 
dat vakscholen zich blijven ontwikkelen.  

Daarom wil de Leprazending vakschool in Faizabad 
een nieuwe elektricien-opleiding opstarten die zich 
richt op kennis van zonnepanelen en andere  
duurzame technieken.  
 
Zondag 5 februari – Wereld Ouders –  
Geef kinderen met een beperking een  
toekomst 
In Honduras leven ongeveer 225.000 kinderen met 
een beperking, waarvan er ca. 150.000 in extreme 
armoede leven. De kinderen worden vaak uitgeslo-
ten van de maatschappij. En de hoge kosten leiden 
er helaas vaak toe dat kinderen worden achtergela-
ten of dat ouders op zoek gaan naar een alternatief 
huis voor hun kind. Wereld Ouders biedt in Casa 
Angeles onder andere kinderen met hersenverlam-
ming, downsyndroom, blindheid, doofheid,  
dwarslaesie en meervoudige beperkingen een veilig 
huis en biedt hen 24-uurs zorg met verpleegkundi-
gen, artsen en andere medische professionals. 
Daarnaast kijken ze met ieder kind op welke  
gebieden dat kind onafhankelijk kan zijn. Deze  
onafhankelijkheid wordt bevorderd door  
bijvoorbeeld speciaal onderwijs en individuele   
en groepstherapie. 
 
Zondag 12 februari - Kusu Kusu Sereh 
Onze gemeente vindt het belangrijk om het geloof 
te delen met christenen over de hele wereld. Dit 
gebeurt niet alleen door onze verbondenheid met 
de Lutherse Wereld Federatie (LWF), maar ook 
door concrete partnerschappen aan te gaan met 
christelijke gemeenten in binnen- en buitenland.  
Zo zijn wij in het bijzonder verbonden met de  
Protestantse Beth-Fage Gemeente te Kusu Kusu 
Sereh (op het eiland Ambon). Onze verbondenheid 
met de kerk in Kusu Kusu Sereh is er al jaren. We 
hebben samen een gandong-overeenkomst. Met 
elkaar zoeken we welke projecten in Ambon onze 
aandacht nodig hebben. 
 
Zondag 19 februari - 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 no-
dig om rond te kunnen komen. Wekelijks voorziet 
Voedselbank Haaglanden ongeveer 1.850 huishou-
dens in Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer van een 
voedselpakket. Door onze nauwe samenwerking 
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 toegenomen. De Voedsel-
bank kan uw ondersteuning dan ook goed gebrui-
ken. 
 

Zondag 5 maart - Collecte Kerk in Actie 2023 - 
Zending (Palestina, 40dagentijd) 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeen-
schap in het Heilige Land: minder dan twee procent 
van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt 
het werk van verschillende organisaties in Palestina 
die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij  
Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden 
krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze 
passen het toe in hun eigen leven en worden actie-
ver in de kerk. Samen bespreken ze problemen in 
de samenleving en zoeken ze naar oplossingen.  
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Door de week heen 
 

 
Kerstboom afbreken - 8 januari 
Op zaterdag 9 december bouwden we met een 
aantal mensen vanuit onze gemeente, LUX en 
zelfs met onze Russische nieuwkomer de kerst-
boom op. Wat een werk, maar wat zag de boom 
er weer piekfijn (met een engel in plaats van een 
piek) uit. Op 8 januari breken we na de dienst en 
de nieuwjaarswensen de boom weer af. Extra 
handen kunnen we zeker gebruiken, dus sluit  
gerust aan, dan zit de boom snel weer in de 
doos! 
 
Jozef! In hemelsnaam - 19 januari 
Een interactieve voorstelling over burn-out  
Met zelfgeschreven composities voor gitaar en 
strijkers omlijst Jozef! vanuit zijn eigen verhaal 
de belevingswereld van een jongere met een 
burn-out. 
Muzikant Bram Ruiter kruipt in deze voorstelling 
in de huid van Jozef!, een mens die weet wat het 
is om in de put te belanden en er uit te komen.  
Deze avond wordt georganiseerd door LUX en de 
lutherse gemeente Den Haag.  
In de Lutherse Kerk op 19 januari van 20.00 tot 
21.30 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang € 10,-. 

 
 

Door genade bewogen - dansworkshop 
5 februari 
Letterlijk bewegen op genade, dat gaan we doen 
tijdens de dansworkshop op 5 februari om 16.00 
uur in de Lutherse Kerk. Susanne de Jong-
Tennekes nodigt ons uit in beweging te komen. 
Aanmelden via ds. Jannet van der Spek.  
 
 
Jour der senioren - 15 februari 
De Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag is 
sinds 2010 via een Gandong (een bijzondere 
vriendschapsband) verbonden met de protestant-
se Beth-Fage gemeente in Kusu Kusu Sereh op 
het Molukse eiland Ambon. U kunt de kerstgroet 
die wij van haar kregen lezen in deze Luther  
Heraut. 
Heel graag ga ik met u in gesprek naar aanleiding 
van wat in deze Kerstgroet aan ons wordt  
geschreven, namelijk de zorgen over een inmid-
dels gelukkig geluwd conflict op het eveneens 
Molukse eiland Haruku en de wijze waarop  
christenen samen met moslims hebben weten te 
voorkomen dat het nog groter werd.  
Ook wij hebben te maken met conflicten. Op ons 
Europese continent woedt een oorlog in Oekraïne, 
in onze eigen samenleving bestaat verdeeldheid 
tussen bevolkingsgroepen en groepen mensen en 
ook in onze eigen levens en in de kerk liggen we 
soms met elkaar in de clinch of verloopt het  
contact soms stroef.  
Hoe gaan we daarmee om? Hoe kan het christe-
lijk geloof ons helpen om conflicten niet uit de 
hand te laten lopen? Kan het contact met onze 
broeders en zusters op Ambon ons misschien  
inspireren? 
Ik ontmoet u graag in de kerk, op woensdag  
15 februari 2023, 13.30 uur. 

ds. Erwin de Fouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenkring in januari en februari 2023 
De Kerstviering op 20 december was heel gezellig 
en werd afgesloten met een mooie dienst. We 
gingen blij de feestdagen in. Jammer dat een 
aantal kringleden door ziekte niet aanwezig kon 
zijn. 
Met frisse moed gaan we  het nieuwe jaar in. Een 
jaar met hopelijk veel gezellige bijeenkomsten  
en een goede gezondheid voor ons allemaal. 
Op dinsdag 17 en 31 januari en op 14 en  
28 februari willen wij weer bij elkaar komen voor 
gezellige spelletjesmiddagen. Van 13.15 tot 
15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 
Wilt u een keer komen kijken of wilt u informatie 
over de seniorenkring, neemt u dan even contact 
op met Els Pellen (tel 06-50434300). Wij vinden 
het altijd fijn om nieuwe deelnemers te   
ontvangen. 

Met de beste wensen voor 2023 en 
hartelijke groeten namens alle vrijwilligers, 

Els Pellen 

Foto’s: Ida Baaima en Frank Everaarts 
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Stichting Wees- en Oudeliedenhuis  
(‘anno 1733’) in 2022 
In het verleden had onze lutherse gemeente een 
‘huis voor oude lieden’ aan de Laan van  
Nieuw-Oost Indië en later – toen zoiets een  
bejaardenhuis heette – Swaenesteyn aan de 
Nieuwendamlaan. Ook was er tot het begin van 
de 20e eeuw een weeshuis aan de Lange  
Lombardstraat. 
Toen deze taken in de vorige eeuw naar de  
burgerlijke overheid verschoven, zijn de gebou-
wen en de grond verkocht, en met de opbrengst 
daarvan is een fonds gevormd. Voortkomend uit 
de historie, wordt het fonds beheerd door een 
College van Regenten en Regentessen, dat  
jaarlijks de opbrengst van het vermogen verdeelt 
over projecten die – vanzelfsprekend! – gericht 
zijn op jong en oud. Daarbij wordt ongeveer de 
helft van het geld besteed in de eigen gemeente, 
de andere helft aan projecten in binnen- en  
buitenland. Daarbij zoeken we steeds een luthers 
randje. In 2022 had het WenO ruim € 80.000 te 
verdelen.  

• Met onze eigen gemeente heeft het WenO een 
langjarige afspraak dat we € 36.000 per jaar 
bijdragen aan de financiering van de  
predikantsplaatsen. Zonder deze bijdragen  
zouden er geen twee halve plekken betaald 
kunnen worden en zouden zowel het ouderen-
pastoraat als het jeugdwerk in de knel kunnen 
komen.  

• Daarnaast werd € 2.500 bijgedragen aan het 
‘bejaardenwerk’ in onze gemeente, met name 
de soos.  

• Het jaarlijkse kinderkamp van onze gemeente 
(afgelopen zomer ruim 70 kinderen van 7-15 
jaar!) kreeg € 1.000. Doorgaans krijgt de 
Jeugdraad ook een bijdrage voor de kinderkerk, 
uitjes, en dergelijke, maar door een aantal gif-
ten die zij vorig jaar kreeg, was dat niet nodig. 

 
Internationaal probeert het WenO zoveel mogelijk 
bij organisaties van onze kerk aan te sluiten. Via 
Kerk in Actie werden vier projecten gefinancierd. 
 

• In Syrië werd de herbouw van een tehuis voor 
ouderen in Aleppo met € 10.000 gesteund.  

• In het noorden van Nepal ondersteunden we 
het project ABLE (Achieving Better Life for 
Every Child) met € 9.000. Via ABLE wordt  
samengewerkt met onder andere scholen,  
kerken, lokale overheid maar ook kinder-, jon-
geren- en moedergroepen om kindhuwelijken 
tegen te gaan.   

• In Oeganda ondersteunden we een project  
gericht op kinderen en jongeren. Veel inwoners 
trekken van het platteland naar de stad, en 
m.n. de kinderen belanden dan vaak in onveili-
ge situaties doordat zij uiteindelijk op straat  
komen te leven. In de stad Kampala werd een 
preventieproject met € 7.000 gesteund. 

• Aan het noodfonds voor Oekraïne gaf het WenO 
€ 10.000. Via lokale kerken en partnerorganisa-
ties in Oekraïne wordt hulp geboden aan de vele 
vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in 
de buurlanden. De kracht van kerken is dat die 
overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. 
In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onder-
dak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. 

Vluchtelingen krijgen een slaapplaats en een 
noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en 
een slaapzak. Het WenO is zich er van bewust 
dat deze bijdrage qua doelgroep (jeugd en ou-
deren) op de rand ligt, maar in de praktijk blijkt 
dat de vluchtelingengroep voor een groot deel 
uit ouderen en gezinnen met kinderen bestaat. 
De nood is groot, en een bijdrage lijkt ons  
gerechtvaardigd. 

 
Dicht bij huis tenslotte deed het WenO nog twee 
kleine maar belangrijke toezeggingen: 

• Stichting de Jeugdhaven aan de Prinsegracht in 
Den Haag organiseert al vele jaren activiteiten 
voor kinderen uit de buurt, ook in de kerstva-
kantie. Helaas zijn er veel gezinnen die de  
gevraagde eigen bijdrage niet op kunnen bren-
gen. Het WenO werd gevraagd € 200 bij te dra-
gen voor deze kinderen, een verzoek waaraan 
we graag voldeden. 

• Onze eigen gemeente is gevraagd of zij een  
regelmatige activiteit voor moeders en  
kinderen uit de vluchtelingenopvang aan de 
Grote Markt kan bieden. Mocht geld daar een 
beperkende factor zijn, dan kan het WenO  
bijspringen. 

 
Van het budget uit 2022 is nog ongeveer € 5.000 
niet besteed. Samen met de Martin Luther Bund 
in Erlangen kijken we naar een project in Kiev, 
waar kinderen door de oorlogssituatie opvang  
nodig hebben. De projecten zijn er, het is alleen 
nog niet helemaal duidelijk welke nog financiering 
nodig hebben. 
 
Terug naar het begin van dit stukje.  
Het vermogen is belegd, met als doel een zo 
goed mogelijke opbrengst te generen. Maar niet 
ten koste van alles. In het najaar is besloten het 
aandelenpakket Royal Dutch Shell te verkopen, 
omdat naar de huidige inzichten beleggen in fos-
siele energie niet bijdraagt aan een betere wereld 
voor later. De opbrengst wordt herbelegd in een 
aantal beleggingsfondsen die we al bij Robeco  
hebben. 
 
Vragen? Suggesties? Spreek uw Regenten en  
Regentessen gerust een keer aan! 

Jowien de Klerk, Tanya Gelsema,  
Nico van Stokrom, Martijn Momberg en   

Frank  Everaarts  
 

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 ti-
rannen in toom, kom op voor wezen, sta wedu-
wen bij’.  
Op 22 januari besteden we tijdens de dienst  
aandacht aan de Week van gebed.  

Namens de ouderlingen, Mascha de Haan 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verwonderwandeling winter 2023 
Het wordt echt al een traditie: op 29 januari 2023 
van 14.00 tot 15.30  uur vindt namelijk weer een 
verwonderwandeling plaats. Deze keer is het  
thema van de wandeling ‘laat de stilte spreken’. Dit 
betekent dat een groot deel van de wandeling in 
stilte zal plaatsvinden met onder andere een  
loopmeditatie. Aan het einde kunt u wel praten, 
want we sluiten natuurlijk zoals altijd af met een 
kopje thee. Het verzamelpunt zal sommigen  
bekend voorkomen, dit is wederom de parkeer-
plaats bij de fietsen van landgoed Ockenburgh.  
Deze keer gaan we wandelen in Solleveld. Het is 
daarom belangrijk dat u zich van te voren  
aanmeldt, aangezien hiervoor gereserveerd moet 
worden. Dit kan bij groenelukaskerk@gmail.com. 
Hopelijk tot dan! 

Mirthe Mulders 
 
 

 
Vakantie voor senioren 
Ook dit jaar zullen enkele gemeenteleden deel  
nemen aan een vakantieweek voor senioren. Deze 
vakantieweek wordt verzorgd door Het Vakantiebu-
reau. Het Vakantiebureau beschikt over een groep 
vrijwilligers (waaronder ook verpleegkundigen), die 
er voor alle deelnemers een heerlijke vakantieweek 
van maken. Het is een geheel verzorgde vakantie 
zowel voor mensen, die geen of weinig zorg nodig 
hebben, als voor mensen met een grote zorgbe-
hoefte.  
In 2023 wil een aantal gemeenteleden deel nemen 
aan de vakantieweek in Doorn van 12 tot 19  
augustus. De Diaconie van onze gemeente zorgt 
voor de aanmelding en het vervoer. Heeft u  
interesse in deze vakantieweek of wilt u informatie 
hierover, neemt u dan voor eind januari contact op 
met Els Pellen (06-50434300). 
 
 
 
De Boekhorststraat 
Komt u weleens aan de achterzijde van de kerk? 
Daar is de ingang aan de Boekhorststraat en de 
ramen van het Jeugdcentrum zijn ware kunstwer-
ken van Ida Baaima. Zij maakt telkens nieuwe  
invulling voor de etalages. Het kamerkoor LUX 
zong in december een prachtig lied over de zang 
van vogels in de kerstnacht (‘El cant des ocells’). 
Dit gedicht staat nu in de etalage met de vogels! 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
mailto:groenelukaskerk@gmail.com
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In de stad en verder… 
 
Kerstgroet aan de gemeente van de  
Lutherse kerk in Den Haag  

 
ONS KERST - THEMA 

“Marilah kita pergi dan berjumpa dengan Ju-
ruselamat, Kristus Tuhan” 

Lukas 2:8–20 
 

“Laten we gaan en de Heiland Christus de Heer 
ontmoeten” 

Lucas 2:8–20 
 

Ten eerste willen wij de gemeente en kerkenraad 
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in  
Den Haag bedanken voor de mooie kerstgroet, 
die wij hebben mogen ontvangen. Wij gaan de 
Kerstgroet tijdens de oudejaarsdienst op  
31 december 2022 aan de gemeente doorgeven. 
 
Ook dit jaar wensen wij u allen een gezegend 
Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar 2023 
toe. Wij lezen hier ook over het oorlogsgeweld in 
Oekraïne en op andere plaatsen. En wij hopen en 
bidden ervoor dat er gauw een einde komt aan 
deze oorlog. 
 
Ook hebben wij hier te maken met een kleine 
burgeroorlog die helaas is voorgekomen op het 
eiland Haruku, tussen de dorpen Pelauw (moslims 
dorp) en Kariu (Christendorp). Gelukkig is het 
niet gaan escaleren, want de mensen zowel  
moslims als Christenen op de Molukken en Noord 
Molukken willen geen oorlogen meer. Zij willen 
een rustig leven leiden waar alleen zorg en liefde 
is voor elkaar, een rustig leven waardoor er  
goede samenwerking is tussen alle eilandengroe-
pen en daardoor de economie gaat groeien, en de  
Molukse bevolking een nog meer welvarende  
bevolking gaat worden. 
 
Tijdens de burgeroorlog zijn de bewoners van het 
dorp Kariu uit veiligheidsoverwegingen uitgewe-
ken naar het dorp Aboro. Gelukkig is er een  
goede samenwerking tussen de Kerkelijke synode 
van de Protestantse Kerk en MUI van de Moslims 
gedeelte. 
 
De bevolking van Kariu kan nu weer terugkeren 
naar hun dorp. Wij hopen en bidden ervoor dat 
alles goed komt en dat de bewoners van  
Kariu hun land weer kunnen opbouwen. 
 
Kerstmis nodigt ons dit jaar uit om de Heiland, 
Christus de Heer, te ontmoeten (Lucas 2:8-20). 
Deze uitnodiging is een uitnodiging om te reage-
ren op Gods grote liefde door de komst van 
Christus de Heer naar de wereld om mensen te 
redden van zonde, mensen te bevrijden van  
verschillende ketenen van het leven en vrede te 
brengen aan alle naties. Zijn komst omvat de 
mensheid in al haar omstandigheden. Hij geeft 
iedereen de ruimte om Hem te ontmoeten, Hem 
te kennen en te reageren op Zijn reddende liefde. 
Kerstmis nodigt ons daarom uit om in geloof te 
reageren op de liefde van de Heiland door liefde 
en zorg voor medeschepselen te uiten,  

de menselijke waardigheid te verhogen, menselij-
ke relaties te herstellen en vrede in het samenle-
ven te brengen. 
 
Wij bidden er ook voor dat onze Gandong blijft 
bestaan. De coronatijd heeft ertoe geleid dat wij 
elkaar niet hebben kunnen ontmoeten, en  
daarom zijn we blij dat onze lieve usi Sara de 
Weerd-Walakutty ons in het Nieuwe Jaar een  
bezoek gaat brengen en ons persoonlijk de  
groeten van de Lutherse Kerk zal overbrengen. 
Wij ontvangen haar met open armen. 
 
Ook willen wij de Evangelische-Lutherse  
Gemeente bedanken voor de bijzondere gift die 
wij hebben mogen ontvangen. Wij hebben een 
kerstpakket gemaakt voor een 15-tal ouderen die 
in een lage economische situatie leven, die geen 
vaste inkomen hebben, en slechts leven van een 
kleine bijdrage van de kerk. Namens de 15 oude-
ren die een kerstpakket hebben ontvangen:  
hartelijk dank. 

 
In Christus verbonden 

 
Namens de gemeente en kerkenraad van de  

Protestantse Kerk Beth-Fage in Kusu-Kusu Sereh 
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Dag kinderen van de kinderkerk, 
Wat een feesten hebben we gevierd! Weet je 
nog, de zondagen van advent waarin de  
voormoeders van Jezus, Tamar, Rachab, Ruth en 
Batseba ons steeds dichter bij het licht van de 
kerststal brachten? Met heel veel kinderen, jullie 
ouders, oma’s en opa’s konden we het kerstver-
haal, dat Jolien had bedacht, helemaal echt 
meemaken. Jullie speelden zelf mee of keken 
hoe de voormoeders als beelden in een donker 
park tot leven kwamen. Ze hielpen een groep 
kinderen die op zoek waren naar een plek waar 
het licht is, een plek waar geen ruimte is voor 
ruzie, maar waar ze kunnen zien en horen hoe 
het beter kan en mooier. En... ze hebben de stal 
gevonden waar Jozef en Maria heel blij het kind 
Jezus in de armen hadden en aan iedereen die 
het wilde lieten zien. Het werd erg druk in de 
stal met jullie als engelen, herders en schapen. 
Met vrolijke dans en zang kwam er een eind aan 
deze mooie kerstviering! 
Dank jullie wel, Henk, Herman, Ewald, Myrthe en 
organist Jeroen voor jullie hulp aan ons, de  
kinderkerkleiding. 
Zo gaan we vol verwachting en spanning het 
nieuwe jaar in na de oliebollen en het mooie 
siervuurwerk. De drie wijzen uit het oosten zijn 
op zoek gegaan naar het koningskind. De ster 
wees hen de weg. Op zondag 8 januari vieren 
we met hen het Driekoningenfeest als zij het 
kind Jezus hebben gevonden.  
 
Met de komst van Jezus is er een nieuwe tijd 
aangebroken, waarin er wonderen gaan gebeu-
ren, tekenen van het nieuwe koninkrijk.  
Daarover horen we op de volgende zondagen. 
 

Het eerste wonder gebeurde in Kana tijdens een 
trouwfeest. Wat nu, de wijn raakte op. Jezus 
zorgde ervoor dat het feest  doorgaat! 
Zondag 22 januari horen we dat Jezus zich liet 
dopen door Johannes in de Jordaan en hoe hij 
daarna vissers, die bezig waren bij hun boten, 
vroeg om Hem te volgen. Wat denk je? Ze lieten 
zomaar hun netten achter en volgden hem. Zo 
bleven zij dichtbij Jezus; ze hoorden en zagen 
wat Jezus deed. Zo is voor hen een nieuwe tijd 
aangebroken. De hoogste tijd om het anders te 
doen! 
Op een dag ging Jezus de berg op en vertelde 
hen en andere mensen die nieuwsgierig zijn ge-
worden over geluk, over welzijn. Een gevoel van 
welzijn dat je ook kunt hebben als je verdrietig 
bent. Over een wereld zoals God het wil. Een 
wereld van geluk, van welzijn. Die wereld is voor 
mensen, die niet altijd maar zichzelf belangrijk 
vinden. Zij hebben echt geluk, want Gods  
nieuwe wereld is er voor hen. Mensen die  
verdrietig zijn, hebben geluk want zij zullen  
getroost worden. Je zult je fijn voelen als je  
verlangt naar een goede wereld, als je voor  
anderen zorgt, als je eerlijk bent, als je bij ruzie 
vrede maakt. Dat is de wereld op z’n mooist. 
Deze verhalen heeft Mattheüs in de bijbel opge-
schreven. 
Op de zondagen in februari geeft Mattheüs nog 
meer voorbeelden hoe we samen Gods wereld 
mooier kunnen maken. 
Kom ook, want samen naar het verhaal luisteren 
en erover praten en knutselen geeft nog meer 
plezier. 

Groeten van Jeroen, Jolien, Sara  
en de predikanten Jannet en Erwin 

52e jaargang 
no. 1 en 2 
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Foto’s: Marianne Grund-van Wattum en  
Cornelien Luirink 
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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. 

Zondag 8 januari 
 Afbreken kerstboom, 12.30 uur (pag. 7) 
Maandag 9 januari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
 Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur 
Dinsdag 10 januari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Maandag 16 januari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 17 januari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Donderdag 19 januari 
 Jozef! In hemelsnaam, 20.00 uur (pag. 7) 
Maandag 23 januari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 24 januari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 25 januari 
 Christelijke meditatie o.l.v. Hilly Merx,  
 19.30  uur (Lukaskerk) 
Zondag 29 januari 
 Stiltewandeling, 14.00 uur (pag. 9) 
Maandag 30 januari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 31 januari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
 

Zondag 5 februari 
 Dansworkshop, 16.00 uur (pag. 7) 
Maandag 6 februari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 7 februari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Maandag 13 februari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
 Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur 
Dinsdag 14 februari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 15 februari 
 Jour der Senioren, 13.30 uur (pag. 7) 
Maandag 20 februari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 21 februari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Maandag 27 februari 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 28 februari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Maandag 6 maart 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 9) 
Dinsdag 7 maart 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 

 
 

 
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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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. 6)  

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

Wit Aandachtscentrum 
Kerk 

Zondag 15 januari 
Tweede zondag na Epifanie 
Ds. Peter Crom 

Wit Micro Hydro Project 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 22 januari 
Derde zondag na Epifanie 
Ds. Erwin de Fouw 

Wit Straatpastoraat 
Kerk 

Zondag 29 januari 
Laatste zondag na Epifanie 
Ds. Fokke Fennema, ds. Erwin de Fouw en  
ds. Jannet van der Spek 
LuLu-viering en 60 jaar predikant ds. Fennema 
Aanvang dienst 11.00 uur (pag. 5) 

Rood Wereld Lepradag 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 5 februari 
Septuagesima 
Ds. Peter Crom 

Groen Wereldouders Mexico 
Kerk 

Zondag 12 februari 
Sexuagesima 
Ds. Jannet van der Spek 
Viering Avondmaal 

Groen Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 19 februari 
Quinquagesima 
Ds. Erwin de Fouw 
m.m.v. Cantorij Maarten Luther 
 
Ouderenviering (pag. 5), 14.30 uur 

Groen Voedselbank 
Kerk  

Woensdag 22 februari 
aswoensdag   
Kringviering in de Lukaskerk (Om en bij 2) 

paars - 

Zondag 26 februari 
Invocabit  
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-viering in de Lukaskerk (Om en Bij 2) 

Paars - 

Zondag 5 maart 
Reminiscere  
Ds. Erwin de Fouw 

Paars KIA Veertigdagentijd 
Onderhoud gebouwen 

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 
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