
 1 

Maart 2023 
Maandblad Lukaskerk 

Om en Bij 2 
2512 XK Den Haag 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Om en Bij 

de Lukaskerk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jaargang 30                nummer 3 
 

 



 2 

Predikant: 
Jannet van der Spek 
domineelukaskerk@gmail.com 

 
telefonisch bereikbaar:  
dinsdag, woensdag en donderdag  
op 06-41728662 
vrijdag en zaterdag 070-4062077 
 

Diaconaal Werker: Esther Israël 
telefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl  
 
Secretariaat: 
mw Els Bisschops 
telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl 
postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag 

 
Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com 

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47 
Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63 
 
Verhuur ruimten: De heer Paul Blom 

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u) 
 
Colofon 
Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente 
Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de 
maand. 
Opgave abonnementen en adreswijzigingen: 
Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad 
of per email: lukaskerk@hotmail.com 
 
Uitgave 
Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 
zie voor gironummers achterzijde binnenblad. 
Kopijdatum voor het wijkblad van april 2023 
uiterlijk maandag 13 maart 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 

mailto:domineelukaskerk@gmail.com
mailto:elcabiss@kpnplanet.nl
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De gemeente in gesprek 
Door: Christine Scheurkogel 

Ook als leden van de Lukas proberen we goed voorbereid te zijn op 
de toekomst. Binnen de kring van Protestantse kerken van Den Haag 
is een vijfjarenplan aan de orde, dat niet alleen ‘naar begrotingen’ 
kijkt, maar ook naar veerkracht en vitaliteit – en dat is een stevige 
klus. Zo’n klus laat je niet alleen door bestuurders, (onze kerkenraden 
en penningmeesters) bepalen natuurlijk! Daarover praten we graag 
met elkaar door. 

Met dat in het achterhoofd is zondag 5 februari opnieuw een 
gemeentegesprek gehouden. Na de kerkdienst bleven ruim 30 
gemeenteleden meedoen aan het gesprek, dat door Esther en 
Waltraut met vijf vragen was voorbereid.  

In de dienst, met als thema Lichtend Licht en Zoutend Zout zijn, was 
de toon al gezet: Hoe zijn we present, hoe willen en kunnen we er 
zijn voor onze omgeving? 

De meest besproken vragen: 
Je bent lid van de Lukaskerk. Je hebt ervoor gekozen. Heeft het feit 
dat de Lukaskerk in de Schilderswijk ligt een rol gespeeld? 
 
Heb je ervaringen met het wonen en/of werken in de Schilderswijk en 
welke? 

Als je niet in de Schilderswijk woont, heb je dan behoefte om de wijk 
(beter) te leren kennen? Hoe zou dat kunnen? 

Wat hoop je te ontvangen van de Schilderswijk? 

Kun je zelf iets bijdragen aan de presentie van de Lukaskerk in deze 
wijk? 

Een samenvatting van de gesprekken: 

(NB: notities werden verzameld per gesprekstafel, er is een 
nauwgezette verantwoording te krijgen). 
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1. Het is goed om te weten 
dat de Lukaskerk een veel 
groter gebied bestrijkt dan de 
Schilderswijk – ook Centrum, 
Rivierenbuurt, Kortenbosch, 
bijvoorbeeld, ‘hoort’ bij ons 
stuk van de stad om kerk voor 
te zijn. Vroeger woonden veel 
meer leden in de nabije 
omgeving van het gebouw, 
haast automatisch. Door diverse ontwikkelingen is er veel 
verschoven. Bijna niemand woont meer in de Schilderswijk, wel nog 
een deel van de leden in het ‘kerkelijk’ gebied.  

2. Wie nu (gast)lid is, koos niet zozeer voor de ligging, maar voor het 
open, diaconale, actieve karakter van de Lukaskerk. Een aantal leden 
kent de Schilderswijk en het Centrum, werkt(e) hier of deed/doet 
vrijwilligerswerk. 

3. Lang niet iedereen heeft tijd of behoefte om in deze wijk aan de 
slag te gaan. Soms is er de wens om hiervoor meer tijd vrij te maken. 
Of om hier ten dele mee te werken (of als leerperiode) om in eigen 
wijk verder te komen in ‘presentie’. 

4. Aantrekkelijk klinkt het verlangen bij ‘ontvangen’ en ‘bieden’ in 
begrippen als: verbinding, ontmoeting, diversiteit, andere culturen 
leren kennen. Het belang van gastvrijheid, een open plek, betrokken 
mensen, vertrouwen. 

5. Hoe kunnen we beter leren kennen? Genoemd werd een 
wandeling met stop bij moskee en wereldhuis, winkelen en gewoon 
het gesprek aangaan bij de kassa, samen eten. Op dinsdag langs gaan 
in de kerk, woensdag deelnemen aan kringviering is al een goede 
mogelijkheid… 

Opvallend voor de diaconie was dat er twee keer werd gevraagd om 
een overzicht: wat wordt al gedaan, en waar zijn mensen voor nodig 
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(matchen van talent en vraag). Niet iedereen weet wat de diaconaal 
werker en de diaconie doen, terwijl regelmatig daarover artikelen in 
dit maandblad staan. 

Twee punten bleven liggen op tafels:  
1. De samenwerking met andere groepen in de wijk zoals de 
Havenkerk, het Wereldhuis, migranten/internationale kerken, de 
Pakistaanse moskee, de nieuwe stadsoase Jacob Cats bijvoorbeeld. 
Wel is er oog voor het belang van verbindingen als ‘stap naar vrede, 
van bruggen bouwen, vertrouwen en ontmoeten’. Hoe samen doen 
kan helpen, zoals bijv. clean-up, en de Iftar maaltijd vorig jaar, of het 
vakantiespel voor de kinderen op het Oranjeplein. 

2. Omwille van de tijd hebben we de voorafgaande vraag, die naar 
onze basishouding vraagt, niet besproken. In hoeverre spreken de 
beelden van zout der aarde en licht der wereld je aan? Hoe zou jij 
jezelf als christen in de wereld willen omschrijven, en ons als 
kerkgemeenschap? 

Het was een goede ervaring, dit gemeentegesprek – net als eerdere 
gesprekken. Kon u er niet bij zijn? Er volgen dit jaar nog een paar 
mogelijkheden. Daar haal je zomaar je hart aan op. Tot ziens! 

*.*.* 

Solidariteitsvieringen in de veertigdagentijd 
Door: Esther Israël 

Op 1 maart starten de solidariteitsvieringen in de veertigdagentijd. 
Vijf woensdagen achter elkaar, tot en met 29 maart, kunt u 
meevieren en -praten over verschillende aspecten van het thema: 
‘verander je mee’?  

De afgelopen tijd zagen we met name veel bezoekers van de 
Lukaskerk tijdens de kringvieringen en solidariteitsmaaltijden. We 
nodigen de mensen van de Lukaskerk uit om ook één of meerdere 
vieringen mee te maken, en zo de a(A)nder te kunnen ontmoeten.  
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Voor het opruimen en afwassen hebben we wekelijks meerdere 
mensen nodig. U kunt zich hiervoor bij mij opgeven. 

De koffie/thee staat klaar vanaf 17.15 uur. De viering is van 18 tot 
ongeveer 19.30 uur.  

Het goede doel waarvoor gecollecteerd wordt tijdens de 
solidariteitsmaaltijden is het vrouwenproject in Lubumbashi, 
waarover in de Om en Bij van februari geschreven is. 

*.*.* 

Over de collecte  
Door: Margriet Quarles 

In de viering zijn 2 collectes. de eerste is voor de ander, de tweede 
voor onszelf, zo leerde Klaas Sekeris mij. De eerste voor de diaconie 
en de tweede voor de kerk. Op de collectezakken staan dan ook een 
D en een K. 
 
Omdat je niet atijd duidelijk kan zien welke letter er op de zak staat, 
en je wel wilt weten of je je geld in de goede collectezak doet, 
hebben we om de handvatten van de diaconale zak rood plakband 
geplakt. Dan kan ik me niet meer vergissen. 

 

*.*.* 



 8 

Stiltewandeling 29 januari 
Door: Gerrie de Wilde, Havenlicht 

‘Laat de stilte spreken’ 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 deelnemers bij de ingang van Solleveld. Allemaal 
natuurliefhebbers. Uit verschillende kerken. 

We staan in een kring en krijgen instructies. Want hoe gaat dat met 
een groep en stilte? Daarna zingen we een lied. En gaan aan de 
wandel. Inderdaad 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 heidegebied, de 
prachtig gevormde oude eiken, snoeken in het water, aalscholvers 
die voorbijvliegen. 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 
bijzondere 
eredienst! 

*.*.* 
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Kleedjesmarkt  
Door: Margriet Quarles 

De kleedjesmarkt was wat mij betreft een groot succes. Leuke 
spullen, gezellige ontmoetingen, mensen die blij naar huis gingen 
(omdat ze spullen kwijt waren, of juist gekocht hadden) en een 
mooie voorlopige opbrengst van 286,30 euro. Na de eerste keer 
hebben we besloten niet meteen een tweede zondag te doen met 
wat overbleef, maar in het najaar de kleedjesmarkt te herhalen. 
wordt dus vervolgd. 

*.*.* 

 

 

 

 

Een pondje troost 
Door: Imma Zandbergen 

* 5 april 2017 * 
Maandagmorgen. Een waterige zon, nog fris op de huid. Ik loop in de 
supermarkt met een mandje, en mijn ziel onder de arm. De kaasboer 
is er al, zie ik. Daar is het warmer dan bij de blauwe broeder.  Ik snel 
zijn zaak binnen. Het is er een beetje donker, de kazen liggen te 
slapen. De kaasboer heeft zijn hoedje nog niet op. Natuurlijk ben ik 
welkom, als altijd. We kletsen, als altijd. 
 
De brede duimen van de kaasboer masseren de kazen wakker in 
trage, ronde bewegingen. In onze kleine ontmoeting, kan ik me niet 
groot houden. Boven de slapende kazen, pakt kaasboer Arie mijn 
handen in die van hem. Ze verdwijnen, alsof ik even niet meer hoef te 
bestaan.  
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Zijn medicijn schrijft hij op het papier van mijn geitenkaas: BWV 140, 
147, 82 en 106. Bach. Over heelwording van wat gebroken is.  
 

* 5 februari 2023 * 
Een zonnige zondag. Arie is geen kaasboer meer. Ik ben niet meer 
ziek. We vinden nog steeds elkaar. Samen fietsen we tegen de wind 
in naar de Nieuwe Badkapel op Scheveningen. We gaan luisteren 
naar een cantate van Bach, uitgevoerd door het Haags 
Barokgezelschap. 
 
BWV14: Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. Over hoe de ander ons 
draagt als de moed diep gezonken is. De Frans-Joodse filosoof 
Emmanuel Levinas kent in het kleine goede een hoofdrol toe aan die 
Ander. Jij met een hoofdletter. We krijgen iedere dag de kans elkaar 
een beetje te dragen. Met een liefdevolle blik. Een warm woord. Met 
muziek. Gewoonweg muziek.  
 
Muziek troost. Zijn boek Vertroostingen begint de Belgische 
psychiater Dirk De Wachter met een citaat uit een Bach cantate. 
Toeval bestaat niet. BWV21:  

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen  
Aber deine Tröstungen erquicken meine Seele. 
 
Troost is familie van woorden als ‘steun' en ‘vertrouwen'. Troost gaat 
in mijn ervaring over los kunnen laten, omdat je je gedragen weet 
door die Ander. Dirk De Wachter schrijft: Wat er al was, toont soms 
nog duidelijker zijn belang op de momenten waar het ertoe doet.  

Arie is ruim veertig jaar kaasboer geweest. Hij deed op die 
maandagochtend, zes jaar geleden, wat hij altijd deed. Kaas 
verkopen. Maar behalve dat pondje geitenkaas, gaf Arie mij die 
ochtend ook troost. Hij was voor mij die Ander. Gewoonweg omdat 
hij er was. Het deed ertoe. 

*.*.* 
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Activiteiten maart 2023 
 

Woensdag  
1 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, een kopje 
koffie, aansteken kaarsje. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Solidariteitsmaaltijd in de 
Veertigdagentijd 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag 
2 maart 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
5 maart 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger ds. Fokke 
Fennema 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Erwin de 
Fouw 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
6 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
7 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

 13.30 – 
15.30 

Woensdag  
8 maart 
 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 
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Woensdag  
8 maart 

Solidariteitsmaaltijd in de 
Veertigdagentijd 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
9 maart 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Vrijdag  
10 maart 

NL Doet: schoonmaken 
van de kerk, daarna 
samen lunchen 

Lukaskerk 10.00 

Zondag  
12 maart 

Viering in de Lukaskerk, 
Olivier Elseman 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst in de Lutherse 
kerk, Erwin de Fouw 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
13 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
14 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Ontmoeting en inspiratie 
met Frederik Ekkelboom, 
zie p. 16 voor meer info 

Lukaskerk 16.00 

 Seniorenkring 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk 13.15 
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Woensdag  
15 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Solidariteitsmaaltijd in de 
veertigdagentijd 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
16 maart 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
19 maart 

Kringviering in de 
Lukaskerk, voorganger 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst in de Lutherse 
kerk, voorganger Fokke 
Fennema 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
20 maart 

Open kerk, even checken 
bij Esther of het doorgaat 
(0657734987) 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
21 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
22 maart 

Open kerk, even checken 
bij Esther of het doorgaat 
(0657734987) 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 
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Woensdag  
22 maart 

Bijbellezen op 
woensdagmiddag met ds. 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 15.30 

 Solidariteitsmaaltijd in de 
veertigdagentijd 

Lukaskerk 18.00 

 Wit is ook een kleur, 
documentaire met 
nagesprek 

Lutherse kerk 20.00 

 Christelijke meditatie 
o.l.v. Hilly Merx 

Lukaskerk 20.00 

Donderdag  
23 maart 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
26 Maart 

Gezamenlijke dienst 
Luthers-Lukas in de 
Lutherse Kerk 

Lutherse Kerk,  
geen viering in 
de Lukas 

10.15 

Maandag  
27 maart 

Open kerk, even checken 
bij Esther of het doorgaat 
(0657734987) 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
28 maart 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk 13.15 
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Woensdag 
29 maart 

Open kerk, even checken 
bij Esther of het doorgaat 
(0657734987) 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 KetiKoti dialoogtafel met 
Bianca Gallant 

Lutherse Kerk 18.00 

 Solidariteitsmaaltijd in de 
veertigdagentijd 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
30 maart 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 
Uitgelicht: toelichting op de agenda 

22 maart Bijbellezen op woensdagmiddag 15.30 uur 
(1x per maand bijbellezen op woensdagmiddag. We lezen de tekst 
die de zondag erna op het rooster staat en leggen daar onze eigen 
verhalen en vragen naast. Aanmelding bij Jannet van der Spek) 
 
22 maart 20 uur 
Wit is ook een kleur, documentaire met nagesprek 
Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7 
 
29 maart 18 - 20.30 uur, zaal open 17.30 uur 
KetiKoti dialoogtafel met Bianca Gallant 
Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9 
Info en opgave bij aanmelden@luthersdenhaag.nl 
 
 

mailto:aanmelden@luthersdenhaag.nl


 16 

*.*.* 

NL DOET: 10 maart 
Door: Frederik Ekkelboom 

Het jaarlijkse NL DOET in samenwerking met het Oranjefonds is er 
weer. We gaan weer in de weer met dweiltjes en sop en daarna met 
mes en vork. Om 10 uur koffie, dan schoonmaken en daarna een 
lunch. Hopelijk heb je zin! Geef je op bij Frederik of mail: 
kosterlukaskerk@outlook.com 

*.*.* 

Ontmoeting en inspiratie 
Door: Frederik Ekkelboom 

We beginnen ons anderhalf uur met het programma de 
Verwondering. Annemiek Schrijver heeft een gesprek met een gast 
over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit. Naar aanleiding 
daarvan hebben we ons eigen gesprek. 

Daarna luisteren we naar een lied met een mooie inspirerende tekst 
en kijken we waar onze verbeeldingskracht ons brengt. 
Dinsdagmiddag 14 maart 2023 beginnen we om 16 uur en we 
stoppen om 17.30 uur. 

Welkom! Uw gastheer: Frederik Ekkelboom. 
airole@outlook.com 

*.*.* 

Seniorenkring in maart + paasviering in april. 
Door: Els Pellen 

Op dinsdag 14 en 28 maart komen wij weer bij elkaar voor een 
gezellige spelletjesmiddag. 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 

mailto:kosterlukaskerk@outlook.com
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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 feestelijke viering, 
waarbij Ds. Erwin de Fouw onze voorganger 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 iedereen weer naar huis.  
In verband met de lunch is het nodig dat u zich van te voren 
aanmeldt voor deze dag.  
 
Graag voor dinsdag 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. 
 

*.*.* 

Lief en leed delen in de Lukaskerk: 
januari 2023 
Door: Berdien Penning 

BLOEMEN gaven we in de maand januari aan:  
Elleke, Coos en Hanna voor hun nieuwe huis, Jannet S. (zorg voor 
zieke moeder), Jeannet Bierens, Karin Astrid, die ze doorgaf aan 
Pablo, omdat zijn zoontje 5 jaar werd. Joeke kreeg ook bloemen.  

EEN VERJAARDAGSKAART  stuurden we naar: 
mv. Bronsveld, Govert R., Ralph J., Freya de Ruijter, Hilly Merx, Joan 
D. , Joke Engels, Christine S., Ellie Jager, Yael Kareth ( dochter van 

mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
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Myriam Chakarwi), Kees v.d. L, Sebastiaan E. , Fokke Br. , Roos S., 
Joeke v.d. H. , Karin Astrid, Joseph, Jasper, Gerard v.d. L., Henk 
Baaima ( Luth. Kerk). 

EEN EXTRA KAART stuurden we naar: 
Adrie Jobse ( moeder van Jannet S.), Lonneke (gaat verhuizen naar 
Leiden) 

*.*.* 

Collectes van januari 2023 
Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer 

Opbrengsten ‘eerste’ collecte voor diaconie in januari 
08-01 Wijkdiaconie      € 70,57 
15-01 Aandachtscentrum     € 139,77 
22-01  Buurt- en kerkhuis Paardenberg    € 141,44 

Opbrengsten ‘tweede’ collecte voor kerk/wijkgemeente, januari 
08-01  Haags Studentenpastoraat                                   €  42,65 
15-01  Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten   €  79,65 
22-01  Pioniersplekken Den Haag                                     €  76,00 

1 en 29 januari waren we in de Lutherse kerk.        

Collectedoelen in maart 
 5 maart Wijkdiaconie en Kerk in Actie Zending: uitzending Jeannet 
Bierman naar Colombia 
8 maart (Biddagcollecte) Kerk in Actie Werelddiaconaat  
12 maart SIV – vakantieweken en Wijkgemeente 
19 maat Wijkdiaconie en Protestantse Kerk Missionair 
26 maart Kerk in Actie Werelddiaconaat en Wijkgemeente 
 
Toelichting op de collectedoelen 
KiA Zending: Colombia: theologisch opbouwwerk door Jeannet 
Bierman in Cali 
Dit jaar gaan vier Kerk in Actie - Zending collectes naar het werk van 
onze voormalige diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De 
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Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is werkzaam als docent praktische 
theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is te vinden 
op kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/medewerkers/jeannet-bierman/ 

KiA Werelddiaconaat (8/3): Ghana: Een beter inkomen voor 
boerinnen. 
Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te 
komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de 
belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te 
leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het 
verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk 
in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste 
prijs voor hun noten en boter te krijgen.  

SIV – vakantieweken 
SIV organiseert al sinds 1964 vakantieweken voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Deze mensen, zijn door hun handicap 
afhankelijk van anderen. In veel gevallen hebben ze moeten 
verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum. SIV wil 
jaarlijks zo’n 100 gasten een weekje in de watten leggen met behulp 
van enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij 
uw gift kunnen zij deze mensen een week met goede zorg en warme 
aandacht omringen. 

Protestantse Kerk Missionair: Ontdekken in de kliederkerk!  
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong en oud 
op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk  
Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde.  

KiA Werelddiaconaat (26/3): Bangladesh Kansen creëren voor 
jongeren en vrouwen 
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In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, maar er is 
ook een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Kerk in Actie 
gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar 
werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen 
daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 
bedrijf kunnen starten. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd 

*.*.* 

Zomerstek 2023  
Door: STEK 

Van 17 juli tot en met 26 augustus organiseert Stek – Stichting voor 
Stad en Kerk, de 19e editie van Zomerstek, een 
activiteitenprogramma in de zomerperiode voor (met name) oudere 
Hagenaars, die om uiteenlopende redenen niet op vakantie (kunnen) 
gaan. In de zomer zijn veel buurthuizen dicht en liggen veel reguliere 
activiteiten stil. Zomerstek wil voorkomen dat mensen in deze 
periode in isolement raken en vereenzamen. De diverse activiteiten 
stimuleren ontmoetingen in een ruimer sociaal verband en bieden 
momenten van gezelligheid en bezinning. Eerdere edities telden 
ongeveer 60 activiteiten, werden bezocht door 100 á 150 unieke 
deelnemers (en ontvingen rond de 550 aanmeldingen).  

Vanwege de grote belangstelling, komen wij graag vroegtijdig in 
contact met oude en nieuwe samenwerkingspartners. Graag horen 
wij van u of u in de zomer van 2023 activiteiten organiseert die we in 
het Zomerstek programma kunnen opnemen. 

In verband met het opmaken en tijdig verspreiden van de 
folder, vragen wij u te reageren vóór 1 mei 2023.  
U kunt contact met ons opnemen via 
email; adelmontelyon@stekdenhaag.nl of telefonisch; 070-
3181616/06-58071345.  
Wij kijken uit naar uw reactie.  

*.*.* 

mailto:adelmontelyon@stekdenhaag.nl
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Jom Hasjoa herdenking 2023  
Door: Haagse gemeenschap van kerken 

Op zondag 16 april 2023, voorafgaand aan de Jom Hasjoa herdenking 
in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die om 16.00 uur 
in de Kloosterkerk plaatsvindt, heeft als thema ‘Herdenken, 
doorgeven, doorleven’. De spreker dit jaar is pfarrer Thomas 
Vesterling van de Duitse Evangelische Gemeente in Den Haag. 
Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en 
musici. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods 
Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.  

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadsgenoten van 
harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse 
stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen herdenken. 
Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een 
contactformulier treft u aan via de volgende links: 
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ en 
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag  

 

*.*.* 

 

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag


 22 

Help, we hebben groente nodig 
Door: Voedselbank Haaglanden 

De Voedselbank Haaglanden deed in de krant het AD een oproep: 
 
Voedselbank Haaglanden - dat het aantal klanten het afgelopen half 
jaar bijna zag verdubbelen naar 2216 huishoudens - zit momenteel al 
omhoog. ,,We hebben besloten deze en volgende week groente in te 
kopen. Iets dat we nog nooit hebben gedaan”, vertelt vice-voorzitter 
Henk Baars. 

Vandaar dat we zijn oproep hier nog eens herhalen: 
“We hebben dringend groente nodig. Groente in pot, groente in blik, 
groente in zak. Alles is welkom, als het maar houdbaar en eenvoudig 
uit te delen is. Help mee. Dan zorgen we er samen voor dat de 
klanten van de voedselbank een goed gevuld voedselpakket krijgen.” 

Andere producten waar we een tekort aan hebben zijn: 
Rijst | pasta | couscous 
Pastasauzen | soepen 
Olijf- of zonnebloemolie 
Koffie | thee 
Vlees of vis in blik 
Groente of fruit in blik of pot 
Broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop, chocopasta) 
Bloem | pannenkoekenmix 
Ontbijtgranen 
Houdbare melk 

Inleveren kan in de Lukaskerk (in de kist bijvoorbeeld) of bij het 
distributiecentrum aan De Lierseweg 2b in Wateringen van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9 en 16.30 uur. 

*.*.* 
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Belangrijke gironummers: 
 
NL73INGB0006206900 PGG Lukaskerk  
met vermelding van bestemming 
 
NL41INGB0000600100 tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag 
 
NL27INGB0000551852 
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor 
het wijkblad, zondagse liturgieën) 
 
NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten 
 
Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw 
naam en adres 
 

 

*.*.* 
 

Kerkomroep 
U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl. 

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten: 
www.lukaskerk-denhaag.nl 

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via 
lukaskerk@hotmail.com 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21710
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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