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Op 22 februari begon de Veertigdagentijd met Aswoensdag. Vanaf nu bereiden we ons voor 
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Tijdens de Epifaniëntijd en in de periode die  
voorafgaat aan de Veertigdagentijd zijn er heel 
wat kerkdiensten geweest met een bijzonder  
karakter. Zo blikken we terug op de LuLu-dienst 
van 29 januari. Samen met zijn vrouw, zijn zoon, 
schoondochter, kleinkinderen en vele gasten, 
waaronder mensen uit gemeenten die hij eerder 
in zijn predikantenbestaan heeft gediend,  
stonden we in deze kerkdienst stil bij het zestig-
jarig ambtsjubileum van ds. Fokke Fennema.  
Ds. Fennema is sinds jaar en dag een vertrouwde 
gastvoorganger in onze gemeente. Het stemt 
hem en ons dankbaar dat we deze mijlpaal  
hebben kunnen markeren, samen met afgevaar-
digden uit zowel de lutherse gemeente en de  
Lukaskerk als het geheel van de Protestantse  
Gemeente Den Haag. We wensen ds. Fennema 
alle goeds toe in zijn gastvoorgangerschap en 
ook samen met zijn vrouw Koos. Samen vierden 
zij onlangs hun eveneens zestigjarige huwelijk. 
Ook vermeldenswaard is de voorstelling ‘In  
hemelsnaam’, op 19 januari. Bram Ruiter kroop 
op die avond in de huid van Jozef, die in de put 
belandde en daar weer uit kwam. De put was een 
metafoor voor de burn-out waarmee Bram  
geruime tijd te kampen had. Hij beschreef deze 
burn-out van binnenuit en sloot daarmee aan bij 
een probleem van veel jongeren in deze tijd. Na 
afloop ging hij erover in gesprek met het  
voornamelijk jonge publiek. Deze avond werd  
georganiseerd in samenwerking met de pioniers-
plek LUX. We gaan graag verder in dit spoor van 
samenwerking, temeer omdat LUX meehelpt  
aansluiting te vinden bij wat jonge mensen  
binnen en buiten de kerk bezighoudt.  
Op 15 februari was het gesprekonderwerp tijdens 
de Jour der senioren: hoe om te gaan met  
conflicten? Het werd een geanimeerd gesprek, 
waarin in elk geval duidelijk werd dat het belang-
rijk is agressie niet met agressie te beantwoorden 
en naar elkaar te luisteren. Het klinkt zo eenvou-
dig, maar in de praktijk is dit nog best moeilijk. 
Dit geldt niet alleen voor de wereld in het groot, 
maar ook voor ons eigen leven en het gemeente-
leven. 
 

Met de Aswoensdagviering op 22 februari in de 
Lukaskerk werd de overgang naar de Veertig-
dagentijd gemaakt. Het was een goede avond, 
zowel voor wat betreft de viering als de vasten-
maaltijd. Tijdens de soep spraken we met elkaar 
over ‘ver voedselvasten’, wat erop neerkomt dat 
we ons zoveel mogelijk voeden met producten 
die dichtbij huis zijn voortgebracht en ervoor  
waken dat er niet teveel kilometers door de lucht 
en over de weg worden afgelegd bij het vervoer 
ervan. Goede initiatieven voor voedsel uit de  
regio zijn: lekkernassuh.org en 
www.rechtstreex.nl/wijken/den-haag. En elke 
woensdag is er een biologische boerenmarkt aan 
het Lange Voorhout en op de Hofplaats/ Lange 
Poten). Via www.zuivelvanwinden.nl kunt u kaas 
uit Schipluiden verkrijgen. 
Kijken we vooruit, dan wil ik als eerste stilstaan 
bij de bijeenkomsten rond het gedenken van de 
slavernij, verbonden met Keti Koti (het verbreken 
van de ketenen). Op woensdag 22 maart wordt in 
onze kerk de film ‘Wit is ook een kleur’ vertoond 
en de week erna, op 29 maart is er een dialoog-
avond in het teken van Keti Koti, in samenwer-
king met mevrouw Bianca Groen Gallant, 
(luthers) lid van het Moderamen van de Generale 
Synode van de Protestantse Kerk en tevens zeer 
betrokken bij het onder de aandacht houden van 
het onderwerp. Op deze avond zal centraal staan 
hoe wij als christenen omgaan met de doorwer-
king van het inktzwarte Nederlandse slavernijver-
leden. U leest en hoort er nog meer over. 
U weet misschien dat ons gemeentelid Sara de 
Weerd-Walakutty onlangs samen met haar zus 
naar de Molukken gereisd is en ook een bezoek 
bracht aan de Beth-Fagegemeente in Kusu Kusu 
Sereh, onze partnergemeente op Ambon. Vol  
indrukwekkend ervaringen kwam ze weer terug. 
Ze vertelt ons er na de kerkdienst op 26 maart 
graag over en zal dan ook foto’s laten zien. 
Vooruitkijkend naar de Goede Week en Pasen laat 
ik u weten dat Palmzondag in de Lukaskerk wordt 
gevierd. Van maandag tot en met woensdag  
bidden we iedere avond een vesper in de  
Lutherse Kerk. Elke vesper heeft een eigen  
karakter en begint om 18.00 uur. Op dinsdag-
avond zullen we de kruiswegstaties volgen, die in 
de kerk zullen worden opgehangen. Dit dankzij 
het initiatief van Gerard van der Laan, die een 
aantal sets heeft ingebracht die alle van grote 
kwaliteit zijn. Op woensdag zullen de staties ook 
overdag te bekijken zijn. Op woensdag is een 
vesper in de stijl van Taizé gepland en we hopen 
hierbij op de inzet van de LuLu-jongeren die er 
ook vorig jaar in groten getale aan meewerkten. 
De vesper op maandag zal de meest klassieke 
vorm hebben. 
In de dienst op Witte Donderdag vieren we het 
Heilig Avondmaal en op Goede Vrijdag zal in de 
dienst een deel van de Matteüspassion van  
Heinrich Schütz gezongen worden door de canto-
rij. Beide diensten beginnen om 19.30 uur. Op 
Stille zaterdag is er ’s avonds om 21.00 uur de 
Paaswake met Heilig Avondmaal en doopgedach-
tenis. Op paaszondag is de feestelijke paasviering 
(voorafgegaan met een paasontbijt), opnieuw 
met medewerking van de cantorij. 

Met een hartelijke groet,  
mede namens collega ds. Jannet van der Spek, 

ds. Erwin de Fouw 

http://www.rechtstreex.nl/wijken/den-haag
http://www.zuivelvanwinden.nl
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Bedankt! 
Toen ik in 2000 met emeritaat ging, werd ik in  
zekere zin een 'land zonder land', 'zonder vaste 
woon- of verblijfplaats', want geen 'eigen'  
gemeente meer. Deze typering ging nog meer  
gelden toen 'mijn thuis', de Thomaskerk, aan de 
eredienst werd onttrokken en de kerkgangers  
onder de gemeenteleden uit zwierven over  
verschillende wijkkerken. Mijn vrouw en ik gingen 
met een aantal van hen naar de Shalomkerk, waar 
ik lid bleef van de (Thomas)cantorij en maandelijks 
een leerhuis 'Nieuwe Theologische Inzichten'  
verzorgde. Ons beider geestelijk thuis vonden we  
zowel in de gemeente van de Lutherse Kerk als in 
die van de Lukaskerk, daar vonden we de warmte 
en betrokkenheid. 
Dat wij mijn 60-jarig amtsjubileum in het midden 
van deze beide gemeenten in een LuLu-viering in 
de Lutherse kerk hebben mogen vieren, met zo  
velen die in de zestig achter ons liggende jaren ons 
pad hebben gekruist, en met velen van onze  
families en vrienden, het stemt ons dankbaar. En 
die dankbaarheid geldt ook u, die dit mogelijk  
hebben gemaakt! 

Met een hartelijke groet,  
mede namens mijn vrouw,  

Fokke Fennema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag lezer! 
De kaart – een heel geestige! – die de lutherse  
gemeente op 5 februari j.l. verzond aan Guus, 
kwam Guus en mij pas twee weken later in  
handen, op zondag de 19e. En dat voor lokale post! 
Het was een heel liefdevolle tekst, met daarop al 
de namen van de kerkgangers van 5 februari. 
Twee weken later was ik zelf ook in de kerk: ik was 
nieuwsgierig hoe het de psalm met Antifoon 
(nummer 31) zou vergaan in liturgie en preek. 
Want de aanhef daarvan: “Bij u, Heer, schuil ik, 
maak mij nooit te schande”, in de Lutherbijbel 
“Heer, op u vertrouw ik...”, is de op de context  
gebaseerde weergave van een aanhef die de hoop 
van de gelovige benoemt.  
In de Vulgaat stond er, letterlijk uit het Grieks  
vertaald “in te Domine speravi”: “op U, Heer, heb 
ik mijn hoop gevestigd”. 
In de liturgie valt bij antifoon en psalm alle nadruk 
op vers 3: “wees mij een vaste rots”: en dat “Wees 
mij” vind ik  terug in het Luthers Dagboek als de 
naam van deze zondag: “Esto mihi” (ook weer  
citaat uit de Vulgaat). Niet zo gek dus dat de  
vertaling van de aanhef hierbij ging aansluiten. 
 

De prediking ging diepgaand in op hoe moeilijk het 
is je vijand te vergeven, en Erwin nam zijn  
uitgangspunt in de oorlog in Oekraïne die deze 
week al een jaar voortduurt, en stelde de vraag 
hoe je de aanstichter van dat kwaad zou kunnen 
vergeven... Zelf ben ik na de Tweede Wereldoorlog 
jaren achtereen haatdragend geweest tegen  
Duitsers, totdat ik – meer dan twee decennia later! 
- in één avond ineens vergeving had voor al het 
leed van ’40-’45, ons aangedaan.   
 
Preek en Introïtuspsalm 31 versterkten bij mij het 
beeld dat onze tijd er een is van verwarring en 
angst, met oorlogen en aardbevingen. Voor Guus 
en mij komt daar ons eigen zorgenpakketje bij.  
Maar te midden daarvan is de kaart van de lutherse 
gemeente, met  al die vertrouwde namen er op, 
toch op die 19e februari als een warm bad geweest, 
met jullie woorden van meeleven. Te midden van 
alles (point of no return, verscheurd bestaan)  
onderstreept jullie kaart de hoop waarmee Guus en 
ik leven. Met recht en reden dus: “in te, Domine, 
speravi”, maar dan in onze eigen taal. Dank!! 

Guus en Reinder Postma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam 
Korte tijd na het overlijden van haar echtgenoot 
stierf op 5 januari Johanna Petronella - Anneke - 
Kok-Uijtenboogaard. Haar dood kwam op de  
gezegende leeftijd van zevenennegentig jaar en 
werd al geruime tijd verwacht. Daarom was het 
een verrassing dat haar man geheel onverwacht 
twee weken eerder stierf dan zij. En dit na een zeer 
gelukkig huwelijk van ruim eenenzeventig jaar. 
Mevrouw Kok had altijd al een zorgzame rol in het 
gezin waarin zij opgroeide. Ook in het gezin dat 
haar man en zij samen stichtten en de generaties 
die daaruit voortkwamen, vormde zij - samen met 
haar man - het liefdevolle centrum. Daarvan  
getuigden haar vijf kinderen en elf kleinkinderen 
met partners dan ook met veel warmte tijdens de 
dankdienst voor haar leven op 12 januari, in de  
aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Door 
haar kinderen werd onder gitaarbegeleiding  
gezongen wat mevrouw Kok bij leven zo graag 
zong en hoorde zingen, we luisterden naar het koor 
waarvan een van haar dochters deel uitmaakt en 
we lazen uit I Korinthe 13, waarin wordt opgeroe-
pen tot een leven waarin de liefde voor de  
medemens op de eerste plaats komt, de liefde die 
ons met God zelf verbindt. In wat hier gezegd 
wordt, is Anneke Kok helemaal herkenbaar. 
Wij wensen haar kinderen de zegen van haar  
nagedachtenis en de heilzame kracht die opklinkt 
uit Paulus’ woorden: “Ons resten geloof, hoop en 
liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de 
liefde.”  

ds. Erwin de Fouw 
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Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
We maken een eerste opzet van de taken en  
verantwoordelijkheden van de colleges,  
predikanten en kerkenraad als geheel en hoe de 
interne communicatie verloopt. In de  
maartvergadering gaan we hierover verder in  
gesprek.  
Mascha de Haan en Mirthe Mulders waren  
namens onze gemeente aanwezig op de kerken-
radendag van 4 februari met op de agenda onder  
andere de toekomst van Luthers Nederland. De 
landelijke kerk heeft voor de ondersteuning van 
dit traject een projectleider aangesteld met als 
taak het uitwerken van het rapport ‘Voor de wind 
zeilen’ als vervolg op het beleidsplan van de  
Lutherse Synodale Commissie ‘Met de wind in de 
zeilen’. De kerkenraad volgt de ontwikkelingen. 
In de gemeentevergadering van 18 december is 
het beleidsplan 2023-2025 vastgesteld met een 
aantal acties. In de maartvergadering bespreken 
we het plan van aanpak. 

Loes Klijn, secretaris 
 
Uit de Diaconie 
Opgeschrikt door de vreselijke ramp die 
Syrië en Turkije is overkomen heeft de 
Diaconie onmiddellijk actie ondernomen 

en een ruim bedrag overgemaakt aan Kerk in  
Actie (KIA) omdat zij ook in Syrië hulp kunnen 
bieden door hun bestaande netwerk ter plaatse, 
wat trouwens ook geldt voor de Lutherse Wereld 
Federatie (LWF). Helaas is hulp nog steeds nodig 
en zoals gemeld in het Teken van leven 12 febru-
ari wilden we in dit acute geval niet wachten tot 
een vergadering om een collectebestemming in 
maart te wijzigen. De oproep aan u als gemeen-
teleden om zelf te doneren blijft onverminderd 
van kracht! Tijdens het schrijven van dit stukje 
werd bekend dat Syrië en Turkije opnieuw getrof-
fen zijn door hevige aardbevingen, hulp blijft 
meer dan ooit noodzakelijk! 
Ondertussen hebben we de paasgroetenactie 
voor gedetineerden ruimte gegeven in onze kerk. 
Alle kaarten zijn geschreven, hartelijk dank hier-
voor. De kaarten zijn nu naar KIA gestuurd die 
het dan verder verzorgt. 
Inmiddels is Sara de Weerd terug van haar reis 
naar Kusu Kusu Sereh. Voorafgaande aan haar 
reis hebben we gevraagd welke hulp zij behoeven 
maar de Beth Fage gemeente is daar terughou-
dend in. Onze hulp is vooral projectmatig en Sara 
zal laten weten welke projecten eventueel ge-
schikt zijn en waaraan wij dan een zinvolle bij-
drage kunnen leveren. Kijkt u uit naar de presen-
tatie die Sara zal verzorgen! 
Een zinvolle bijdrage is ook een term die bij indi-
viduele hulp binnen onze gemeente ter sprake 
komt. Of het nu een bijdrage is aan een georga-
niseerde vakantie, of persoonlijke hulp van ande-
re aard, bijvoorbeeld het verstrekken van een 
lening, regelmatig kwam de term prudent om-
gaan met de geboden hulp over tafel. Mensen die 
zorgvuldig omgaan met de hulp die geboden 
wordt. Geldt dit ook niet voor ons, prudent  
omgaan met de middelen die wij hebben! 

Vanuit de Diaconie een hartelijke groet,  
Gerard van der Laan 

Van de ouderlingen 
Hoe gaat het met uw goede voornemens? 
Het duurde welgeteld één Luther Heraut (wel  
gelukkig de langere versie) voor het stranden van 
mijn goede voornemens. Dagelijks lees namelijk 
ik inmiddels niet meer in het Luthers dagboek, 
wat ik toch zo van plan was. Het lukte me niet 
om hier elke avond een moment voor te vinden. 
Wel heb ik net een boek gelezen van John Mark 
Comer, Garden City. Een boek van een wel erg 
Amerikaanse pastoor over het integreren van  
geloof in je leven. Hij schrijft over de Sabbath 
dag, de dag in de week dat je helemaal niks doet 
dat op werken lijkt. Betekent niet dat je niet  
ergens koffie kunt drinken, of met vrienden af 
kunt spreken, maar dat je heel bewust rust. Rust 
als aanbidding. Nu ga ik dit niet gelijk heel  
stringent nastreven, ken uzelf, maar het zette me 
wel aan het denken. Echte rust, en dan niet  
ergens in mijn achterhoofd dat ik nog moet  
stofzuigen, heb ik niet vaak meer. Dus dat ga ik 
proberen meer te vinden in mijn leven, wederom, 
wordt vervolgd. 
 
Bij de ouderlingen hebben we het in ieder geval 
niet rustig aangedaan. We zijn druk met het 
voorbereiden van de Goede Week, een speciale 
Tischreden en een verwonderwandeling. Hierover 
leest u meer in de andere rubrieken in deze  
Luther Heraut. Hopelijk tot dan! 

Mirthe Mulders 
 
Verslag gemeentevergadering  
18 december 2022 
[dit verslag was bij uit uitkomen van de vorige  
Luther Heraut nog niet gereed, maar willen we u 
zeker niet onthouden.] 
 
Mascha de Haan opent als voorzitter van de  
kerkenraad de gemeentevergadering. Er is één 
agendapunt: het beleidsplan 2023-2025 en Ma-
scha is benieuwd naar de reacties vanuit de ge-
meente op dit beleidsplan en wat voor u ‘door 
genade Bewogen’ betekent. 
 
Reacties op het beleidsplan: 
De aanwezigen zijn positief: het plan is toeganke-
lijk, leesbaar en realistisch als het gaat om de 
balans te vinden tussen het - vanuit ons luthers 
geloof - door genade bewogen te zijn en activitei-
ten te ontplooien om dit geloof uit te dragen in 
concrete acties die behapbaar moeten blijven 
voor ons potentieel aan vrijwilligers. 

 
Vragen: 

 De eredienst blijft het hart van de gemeente: 
hoe maken buiten de vaste groep mensen die 
er zondags zijn verbinding met de gemeentele-
den die de eredienst niet bijwonen? 
Gemeenteleden faciliteren om thuis mee te  
kunnen vieren door middel van livestream,  
huisbezoeken, telefoonkringen, gesprekskrin-
gen, seniorenbijeenkomsten en door het orga-
niseren van groothuisbezoeken. 
Groothuisbezoek: vanwege de grootte van de 
gemeente bij mensen thuis een groep bij  
elkaar brengen om over geloofsvragen in  
gesprek te gaan. 
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 We zetten ons huis open voor missionaire  
activiteiten en het is goed, dat we ons  
kerkgebouw openstellen. De term missionair is 
te vaag. Wat verstaat de kerkenraad daaronder? 
Een goed signaal, dat in groter verband bespro-
ken moet worden. 

 Goed initiatief om een werkgroep ‘De zwaan en 
haar vleugels’ op te zetten die zich oriënteert op 
nieuwe mogelijkheden om naar buiten te treden 
en is benieuwd naar de vormgeving van deze 
werkgroep. 

 Gaan wij zelf – naast de Lukaskerk -  ook onze 
locatie voor de Voedselbank beschikbaar stellen? 
Het aantal mensen dat terug moet vallen op de 
Voedselbank is enorm gestegen. Bij een nog 
groter beroep onderzoeken wat de lutherse kerk 
kan bijdragen. 

 Men mist de externe contacten, zoals met Kusu 
Kusu Sereh en Papua Nieuw Guinea. 
Wordt toegevoegd aan defintief plan. 

 In de samenwerking met de Protestantse  
Gemeente Den Haag (PGG) het luthers erfgoed 
meer profileren. 
Met de PGG een ‘geestelijke’ samenwerking 
overeen gekomen, waarbij we hebben aangege-
ven wat voor onze gemeente haalbaar is, maar 
onze gemeente is geen onderdeel van de PGG, 
waardoor we rechtspositioneel, bestuurlijk en 
financieel onafhankelijk zijn. Hierdoor zijn we 
wel vertegenwoordigd in de Algemene Kerken-
raad van de PGG, maar zonder stemrecht. Erwin 
de Fouw is nu onze vertegenwoordiger.  

 
Rondvraag: 
Erwin de Fouw en Henk Baaima hebben een bezoek 
gebracht aan het asielzoekerscentrum de ‘Roze  
Flamingo’. Wie wil meedenken om voor moeders en 
nog niet schoolgaande kinderen activiteiten te  
organiseren in onze kerk? Een eventuele financiële 
bijdrage hiervoor kan worden voorgelegd aan de 
Stichting Wees- en Oudeliedenhuis. 
 
De lutherse kerk en LUX organiseren het eerste 
kwartaal van 2023 een project ‘Door genade bewo-
gen’, met een programma – in eerste instantie  
gericht op jongeren – maar waarin iedereen mag 
aanhaken. Van harte aanbevolen. 
 

Verslaglegging: Loes Klijn 
 
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. 
 
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 mogelijkheid 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 
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 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage  
NL17INGB0000124553  

 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther  
NL70INGB0001917129  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse 
Kerk  
NL73INGB0006817612 

 
 

Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten 
De opbrengsten van de collecten van 1 januari 
tot en met 19 februari 2023 met de volgen-
de collectedoelen waren:  

   
   Contant  pin/bank  totaal 
Orgelfonds  volgt  € 5,00  volgt*  
Aandachtcentrum volgt  € 29,00 volgt* 
Micro Hydro Project € 93,65 € 5,00  € 98,65 
Straatpastoraat € 128,96 € 5,00  € 133,96 
Wereld Lepradag € 359,90 € 10,00 € 369,90 
Wereld Ouders € 137,00 € 10,00 € 147,00 
Kusu Kusu Sereh € 118,86 € 5,00  €123,86 
Voedselbank  € 171,75 € 10,00 € 181,75 
Kerk   € 375,15   € 375,15 
Onderhoud geb. € 497,55   € 497,55 
Giften algemeen   € 350,00 € 350,00 
 
*bij het sluiten van de kopij was deze informatie, door  
onvoorziene omstandigheden, helaas niet beschikbaar. In 
de LH van april volgen deze bedragen. 

 
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. 
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 gebou-
wen.  

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

 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Collectedoelen  
 

Zondag 5 maart - Collecte Kerk in Actie 
2023 - Zending (Palestina, 40dagentijd) 
Palestijnse christenen vormen een kleine ge-
meenschap in het Heilige Land: minder dan 
twee procent van de bevolking is christen. Kerk 
in Actie steunt het werk van verschillende orga-
nisaties in Palestina die lokale gemeenten on-
dersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaco-
naal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbel-
kennis en dat opent deuren: ze passen het toe 
in hun eigen leven en worden actiever in de 
kerk. Samen bespreken ze problemen in de  
samenleving en zoeken ze naar oplossingen.  
 
Zondag 12 maart – 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 creatieve activiteiten zoals spel, 
muziek, theater, kunst, sport en dans. Zij  
stellen zich tot doel om hoop, positief denken, 

communicatie, discussie, interactie, samenwer-
king 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. 
 
Zondag 19 maart – Straatkrant 
De Straatkrant werd in 1996 opgericht om dak- 
en thuislozen uit Den Haag en omgeving de 
kans te geven om op een eerlijke manier een 
boterham te verdienen. Inmiddels verschijnt de 
krant 17 keer per jaar en staat vol nieuws en 
achtergronden van de straat. De krant heeft 
een oplage van 6.000. Inmiddels is de Straat-
krant (Straatnieuws) gericht op zowel Rotter-
dam als Den Haag en biedt het tientallen verko-
pers een bescheiden inkomen en een zinvolle 
dagbesteding. In Den Haag wordt de distributie 
verzorgd door de Kessler Stichting en het Leger 
des Heils. Bij deze distributiepunten kopen  
dak- en thuislozen de krant in en vervolgens 
verkopen ze hem op straat. Het verschil is hun 
verdienste. De meeste standplaatsen zijn bij 
supermarkten en in winkelstraten. 
 
Zondag 26 maart – KIA Kliederkerk 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en  
aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie 
vervreemd is van kerk en geloof. In een  
Kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe  
contacten tussen mensen van alle generaties. 
Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken 
samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren 
van elkaar en komen (weer) in aanraking met 
de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat 
zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, 
hoop en liefde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op:  
werkzaamheden aan de Boekhorststraat 
De Boekhorststraat wordt aantrekkelijker,  
verkeersveiliger en groener. Er komen verschil-
lende aanpassingen aan de parkeerplekken,  
verlichting en groenvoorziening. De gehele  
Boekhorststraat zal worden opengebroken en is 
tussen 20 februari en juni niet voor auto's en  
fietsers toegankelijk. Voetgangers kunnen via 
de loopplanken wel door de Boekhorststraat 
lopen. Dat betekent voor kerkgangers dus, dat 
de auto niet in de Boekhorststraat geparkeerd 
kan worden! 
We gaan er vanuit, dat kerkgangers via de  
voorzijde van de kerk naar binnen komen. 
Mocht u toch echt van de achterzijde gebruik 
willen maken, bel dan tijdig even met de  
koster. 
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Bloemendienst 12 maart 
Zo rondom de biddag voor het gewas zorgen we 
voor een bloemendienst in onze gemeente. We 
vragen u dit jaar zelf een aantal bloemen mee te 
nemen. We herschikken dit tot nieuwe boeketjes 
die u zelf vervolgens na de dienst aan een  
gemeentelid of naaste (of vreemde) geeft. Zo de-
len we samen! 

Op weg naar Pasen: de Goede Week 
 
In het aprilnummer van de Luther Heraut  
vermelden we uiteraard alle diensten in de Goede 
Week op weg naar Pasen, maar omdat het zo 
dicht bij de verschijningsdatum ligt, geven we u 
graag alvast een overzicht. 
 
 
Zondag 2 april - Palmpasen 
We vieren een LuLu-dienst in de Lukaskerk 
(aanvang 10.15 uur). De kinderen mogen zich 
vast verheugen op het versieren van de  
Palmpaasstokken en de grote mensen op het zien 
van de optocht. 
 
Maandag 3 april - Vesper 
Ds. Erwin de Fouw gaat voor in een traditionele 
vesper, aanvang 18.00 uur. 
Bezichtiging kruiswegstaties van 16.00-18.00 uur 
in de Lutherse Kerk (pag. 8). 
 
Dinsdag 4 april - Vesper 
Ds. Jannet van der Spek gaat voor in de vesper 
waarbij we stil staan bij verschillende staties en 
daarbij zingen, aanvang 18.00 uur.  
Bezichtiging kruiswegstaties van 16.00-18.00 uur 
in de Lutherse Kerk (pag. 8). 
 
Woensdag 5 april - Vesper 
Zowel ds. Jannet van der Spek als ds. Erwin de 
Fouw bereiden de Taizé viering voor, samen met 
jongeren uit de lutherse gemeente en de Lukas-
kerk, aanvang 18.00 uur. 
Bezichtiging kruiswegstaties van 10.00-18.00 uur 
(hele dag) in de Lutherse Kerk (pag. 8). 

Donderdag 6 april - Witte Donderdag 
Ds. Erwin de Fouw gaat voor. We vieren het 
avondmaal. Deze eredienst begint om 19.30 uur 
en gaat vrijdag verder. 
 
Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag 
Ds. Erwin de Fouw gaat voor, cantorij Maarten 
Luther onder leiding van Monique Schendelaar zal 
zingen. Deze eredienst begint om 19.30 uur en 
gaat zaterdag verder. 
 
Zaterdag 8 april - Kliederkerk 
Tussen 15.30-17.30 uur is er Kliederkerk! We 
gaan samen knutselen, spelen en eten. Wat  
gebeurde er in de dagen voor Pasen en wat  
vieren we met Pasen? We leggen het uit, maar 
gaan er vooral mee aan de slag. Neem je vriend-
jes en familie maar mee! 
 
Zaterdag 8 april - Paaswake 
Ds. Erwin de Fouw gaat voor. We steken om 
21.00 uur het Licht van Pasen aan en sluiten zo 
de drie erediensten van donderdag, vrijdag en 
zaterdag af.  
 
Zondag 9 april - Pasen 
We nodigen u van harte uit voor het Paasontbijt 
in een van de zalen van de kosterij. Aanvang 
vanaf 8.30 uur.  
De eredienst is om 10.15 uur. Ds. Erwin de Fouw 
gaat voor, cantorij Maarten Luther onder leiding 
van Monique Schendelaar zal zingen.  
 
 
 

Door de week heen 
 
Zondagse kleding: een cursus omdenken 
Zoals we ‘vroeger’ (lees: voor de energiecrisis) 
op zondagochtend nog wel voor de kledingkast  
stonden om iets echt ’zondags’ uit de kast te  
trekken, zo staan we nu te twijfelen welke dikke 
trui het meest passend is. De kerkzaal wordt  
minder dan voorheen verwarmd, gewoonweg  
omdat het te duur wordt. Gelukkig hebben de 
meeste kerkgangers beschikking over warme  
kleding en daarnaast liggen er genoeg grijze  
fleecedekens om ons te warmen. 
Stiekem denk ik aan een modeshow: gewoon na 
de dienst eens kijken wie de mooiste wintertrui 
aan heeft! 

Mascha de Haan 
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Seniorenkring in maart en  
paasviering in april 
Op dinsdag 14 en 28 maart komen wij weer bij el-
kaar voor een gezellige spelletjesmiddag. Deze  
vinden plaats van 13.15 tot 15.30 uur op de  
Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 

 
Op dinsdag 4 april is onze jaarlijkse 
paasviering. U bent vanaf 10.30 uur  
van harte welkom op de Lutherse 
Burgwal 7 in Den Haag. We starten 

met een gezellig samenzijn met koffie/thee en wat 
lekkers. Heeft u een mooi paasgedicht of -gebed en  
wilt u dat met ons delen, neemt u het dan gerust 
mee. Dan kunnen er meer mensen van genieten. 
We lunchen samen en na de lunch is er een feeste-
lijke viering, waarbij Ds. Erwin de Fouw onze voor-
ganger is. Roelfien Folkersma begeleidt ons op de 
piano en zingt voor ons. 
Na de afsluiting met een kopje thee of koffie, staan 
om 15.30 uur de taxi’s voor de deur en gaat ieder-
een weer naar huis.  
In verband met de lunch is het nodig dat u zich van 
te voren aanmeldt voor deze dag. Graag voor dins-
dag 28 maart 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. S.v.p. bij uw aanmelding aangeven of u 
gebruik wilt maken van ons taxivervoer. 
 

Met hartelijke groeten,  
namens alle vrijwilligers,  

Els Pellen,  (06-50434300) 
 
 

Bedrijfshulpverleners in de kerk 
Met zoveel mensen in ons kerkgebouw tijdens de  
eredienst, de activiteiten door de week en ook bij 
verhuur,  
is het noodzakelijk om goed na te denken over de 
veiligheid. Dat doet de kerkenraad met grote  
regelmaat en zo hebben we via de Luther Heraut 
gevraagd wie opgeleid wil worden tot bedrijfshulp-
verlener (BHV-er).  
 
Koster Henk Baaima, Arne Minnaard (vervangend 
koster), Jolly Valstar, Apilena Sapioper waren al 
opgeleid en sinds vrijdag 24 februari zijn ook  
Helena Axler en Mascha de Haan geslaagd voor 
hun examen. Nu zijn zij niet altijd in de kerk  
aanwezig, dus nog steeds geldt de oproep: wie wil 
BHV-er worden?  
Meldt u zich bij de kerkrentmeesters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwonderingwandeling: 
luister naar de vogels 
Nu we langzaamaan de koude winterperiode achter 
ons laten, fladdert de lente ons tegemoet. Daarom 
staat in de volgende verwonderwandeling dan ook 
de lente volledig centraal. We kijken ernaar uit ons 
weer met elkaar in de mooie natuur te begeven, 
waar we ons zullen laten omringen door de vroege 
voorjaarsbloemen en het vrolijke gezang van de 
diversiteit aan vogels. We zijn zeer dankbaar dat 
bioloog Gijsbert Pellikaan ons door het Westduin-
park zal leiden. Waar hij met zijn bijzondere kennis 
ons zal voorzien van interessante duiding bij dit 
prachtige landschap. We kijken ernaar uit met jul-
lie, hopelijk onder het genot van een lentezonnetje, 
deze wandeling te maken. We moeten deze keer 
vroeg uit de veren, want we starten al om 08.30 
uur. De verdere praktische details zijn: 
 
Datum: zaterdag 11 maart 2023 
Tijd: 08.30 uur tot 10.30 uur 
Verzamelpunt: kruising Savornin Lohmanlaan en 
Laan van Poot 
Opgeven: groenelukaskerk@gmail.com 
Tip: neem een verrekijker mee als je die hebt en 
een mok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruiswegstaties Lutherse Kerk 
In de goede week exposeren we aantal kruisweg-
staties in de Lutherse Kerk. Heel traditionele, maar 
ook zeer eigentijdse staties, waaronder die van 
Toorop, krijgen hier een plaats. De Lutherse Kerk is 
hiervoor open op maandag 3 april en dinsdag 4 
april vanaf 16.00 uur en op woensdag 5 april vanaf 
10.00 uur. Op dinsdag is er speciale aandacht voor 
kruiswegstatie gebeden. De drie dagen sluiten we 
af met een Vesper om 18.00 uur. 
 
 
 
 

mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
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Oproep voor de bazaar 
Natuurlijk kunt u dit voorjaar gebruiken voor een 
grote opruimactie en alvast boeken en klein  
huisraad achterhouden voor de bazaar op  
zaterdag 16 september. Plek in de kerk hebben 
we nog niet om het op te slaan, maar als u het 
thuis alvast apart wilt houden, graag. De bazaar-
commissie is ook heel blij met alle spaaracties die 
er in de loop van het jaar zijn: zegeltjes van DE, 
de spaaracties van Albert Heijn, de Jumbo.  
Samen sparen kan natuurlijk ook. Veel digitale 
spaarapps kunnen zegeltjes overdragen om zo 
een kaart vol te krijgen. Met een beetje creativi-
teit moeten we heel veel kunnen sparen.  
We kunnen er mooie prijzen voor de loterij van  
kopen. Spaart u mee? 
 
Ook zijn wij op zoek naar goede  boeken op het 
terrein van onder meer Nederlandse literatuur; 
geschiedenis; voormalig Ned. Indië, Den Haag en 
kinderboeken. Mocht u in verband met een  
verhuizing of het ontruimen van een woning een 
partij boeken zoals hier vermeld voor de bazaar 
beschikbaar willen stellen, dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met Hans van Spanning:  
070-3251310 of hvanspanning@ziggo.nl  
 
 
Laat de stilte spreken 
Dit was het thema van een verwonderwandeling 
in stilte op 29 januari. Deze stiltewandeling was 
voorbereid door Martine, Mirthe en Waltraut van 
de Lukaskerk en de lutherse gemeente.  
18 Enthousiastelingen namen eraan deel. Een 
deelneemster schreef de volgende impressie:  
De week van gebed levert altijd iets moois op. 
Deze keer de uitnodiging voor de stiltewandeling. 
Op zondag 29 januari staan we met alle deelne-
mers bij de ingang van Solleveld. Allemaal na-
tuurliefhebbers. Uit verschillende kerken. We 
staan in een kring en krijgen instructies. Want 
hoe gaat dat met een groep en stilte? Daarna zin-
gen we een lied. En gaan aan de wandel. Inder-
daad we zijn stil. Af en toe staan we als groep stil 
en krijgen we uitleg over het gebied of een tip 
hoe je met de stilte kan omgaan.  
Ondertussen verwonderen we ons over het heide-
gebied, de prachtig gevormde oude eiken, snoe-
ken in het water, aalscholvers die voorbijvlie-
gen. Ons drinkwater komt uit dit gebied. Wat een 
wonder is dat? Aan het einde van de wandeling 
delen we onze indrukken, zingen nog een lied en 
krijgen een zegen mee om de drukte van de stad 
weer aan te kunnen. Het is werkelijk een bijzon-
dere eredienst!  

Gerrie de Wilde, Havenlicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 komen-
de 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 
schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsinten-
tie wordt dan opgenomen in de voorbeden tijdens 
het moment van stilte, bezinning en gebed. Om 
17.30 uur vindt dit moment plaats. Er wordt een 
Bijbeltekst gelezen, gevolgd door stilte en voor-
beden. 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. 

 

In de stad en verder… 
 
Oproep medewerkers Bevrijdingsfestival 
[Ingezonden door de Haagse Gemeenschap van 
Kerken] 
Op 5 mei krijgen we de kans om ons als HGK te 
laten zien op het Bevrijdingsfestival. Vorig jaar 
hebben we tot ons groot plezier gemerkt hoeveel 
mensen die dag even een kijkje kwamen nemen 
in de ( opblaasbare) Transparante Kerk. We heb-
ben waardevolle ontmoetingen gehad met een 
grote verscheidenheid aan mensen. Soms wat 
langer, soms maar een paar minuten. We hebben 
mensen kunnen inspireren, maar de bezoekers 
inspireerden ons ook. We zoeken nu mensen die 
het leuk vinden om op 5 mei met bezoekers van 
de Transparante Kerk op het Malieveld in gesprek 
te gaan en/of ons willen helpen met de praktische 
voorbereiding (kopiëren, dingen neerzetten, ma-
teriaal uit de kerk regelen etc.). 
De eerdere ervaringen leren, dat je er die dag 
meer voor terugkrijg dan je misschien verwacht! 
Uw interesse kunt u aangeven via  
lutherheraut@gmail.com, dat geven we dit door 
aan de HGK. 

mailto:hvanspanning@ziggo.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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Dag jongens en meisjes van de kinderkerk, 
Alles wordt anders! Kijk maar naar de natuur. 
De sneeuwklokjes, de krokussen en de narcissen 
steken hun kop op. Daar worden we erg vrolijk 
van. In de kerk horen we over de Veertigdagen-
tijd. In deze tijd gaan we op weg naar Pasen. 
Een tijd om dingen te veranderen, anders te 
doen. In de verhalen op de komende zondagen 
horen we dat dingen anders kunnen gaan. In die 
verhalen maakt God een nieuw begin.  
Alles wordt anders! 
 
Als Jezus helemaal  alleen is in de woestijn, 
hoort hij van iemand die niet bij God hoort  
dingen voorstellen waarop Jezus steeds ‘nee’ 
zegt. Als de duivel hem eindelijk met rust laat, 
komen engelen die voor hem zorgen. 
Als Jezus samen met zijn leerlingen Petrus,  
Jacobus en Johannes op een berg is, gebeurt er 
iets wonderlijks met Jezus. Zijn kleren en zijn 
gezicht stralen. De leerlingen zien dat. Ze horen 
een stem uit de hemel: “Dit is Jezus, mijn Zoon. 
Hij maakt mij blij. Luister naar Hem!” 
Nog een ander verhaal gaat over Jezus die bij 
een waterput een Samaritaanse vrouw ziet. De 

vrouw is verbaasd als Jezus zegt samen te  
drinken uit de put. Hij heeft niet eens een  
emmer bij zich. Jezus zegt dan: “Van dit water 
krijg je opnieuw dorst, maar van de liefde van 
God heb je voor altijd genoeg.” 
Kan dat, een blinde man genezen? Jezus doet 
dat en vooral de Farizeeën waren er niet blij 
mee omdat hij dat doet op een dag waarop je 
moet rusten. Want zo staat het in de wet. 
Op de laatste zondag van maart horen we over 
de vriend van Jezus. Hij heet Lazarus; zijn  
zussen Maria en Martha zijn verdrietig, omdat hij 
is gestorven. Was Jezus er maar. Jezus laat zien 
hoe geweldig God is. Hij laat Lazarus uit het graf 
komen. 
 
Dit lied zingen wij op de zondagen die komen: 
 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan 
 Met de verhalen van het goede leven  
 Zal God ons hoop en licht en liefde geven 
 Vier met ons mee, dat alles anders kan! 
 

Tot zondag! 
Jeroen, Jolien, Sabine, Sara en de  

predikanten Erwin en Jannet 

52e jaargang 
no. 3 
Maart 2023 

06-14853009 NL35RABO0373720831 

 
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) 

Maandag 6 maart 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 10) 
Dinsdag 7 maart 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 10) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Zaterdag 11 maart 
 Verwonderwandeling, 8.30 uur (pag. 8) 
Maandag 13 maart 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 10) 
 Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur 
Dinsdag 14 maart 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 10) 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 8) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Maandag 20 maart 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 10) 
Dinsdag 21 maart 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 10) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 21 maart 
 Filmavond, 20.00 uur (pag. 9) 

Maandag 27 maart  
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 10) 
Dinsdag 28 maart 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 10) 
 Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 8) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 29 maart 
 Tischreden Keti Koti, 18.00 uur (pag. 9) 
Maandag 3 april 
 Biechtspreekuur, 17.00 uur (pag. 10) 
 Kruiswegstaties, 16.00 uur (pag. 8) 
 Vesper, 18.00 uur (pag. 7) 
Dinsdag 4 april  
 Seniorenpaasviering, 10.30 (pag. 8) 
 Kruiswegstaties, 16.00 uur (pag. 8) 
 Vesper, 18.00 uur (pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 5 april  
 Kruiswegstaties, 16.00 uur (pag. 8) 
 Vesper, 18.00 uur (pag. 7) 
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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 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 5 maart 
Reminiscere  
Ds. Erwin de Fouw 

Paars KIA Veertigdagentijd 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 12 maart 
Oculi 
Ds. Erwin de Fouw 
Viering avondmaal 
Bloemendienst (pag. 7) 

Paars Prelude 
Kerk  

Zondag 19 maart 
Laetare 
Ds . Fokke Fennema 

Paars Straatkrant 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 26 maart 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-viering in de Lutherse Kerk 
Aansluitend presentatie door Sara over reis naar 
Beth Fage gemeente op Kusu Kusu Sereh 

 KIA Kliederkerk 
Kerk 

Zondag 2 april 
Palmarum 
Ds. Erwin de Fouw 
LuLu-viering in de Lukaskerk 

paars Lutherse Wereld  Federatie  
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 
Eindredactie: Nicolette Faber-Wittenberg 

DE LUTHER HERAUT voor april 2023 verschijnt op zaterdag 1 april 2023. Kopijsluiting:  
vrijdag 24 maart 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 ontvangstbe-
vestiging. Zo niet, neemt u dan contact op met Mascha de Haan (06-14853009). 

 
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. 


