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Predikant: 
Jannet van der Spek 
domineelukaskerk@xs4all.nl 
 

 
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 september 
uiterlijk zondag 14 augustus 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 

mailto:domineelukaskerk@xs4all.nl
mailto:elcabiss@kpnplanet.nl
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Kinderen zonder papieren 
Door: Esther Israël, diaconaal werker 

In de kringvieringen van juni hoorden we de indrukwekkende 
verhalen van Jayant en Shi Ying, twee mensen die hier leven zonder 
papieren. Heeft u al gekeken naar de tv-serie ‘Leven in Limbo’? Die 
geeft een goed beeld van hoe het is om ongedocumenteerd te zijn. In 
Nederland leven naar schatting zo’n 50.000 mensen zonder papieren. 
Een gedeelte van hen bestaat uit gezinnen met kinderen.  
 
Een voorbeeld daarvan (ik heb enkele details aangepast) is een vrouw 
die vanwege haar geaardheid gevaar liep in haar thuisland. Iemand 
hielp haar om naar Europa te vluchten. Eenmaal daar aangekomen 
gaf die persoon aan dat de vrouw hem een groot bedrag verschuldigd 
was. Zo werd ze gedwongen in de prostitutie te werken en zo werden 
haar twee zoons geboren. Later is zij naar Nederland gevlucht, waar 
ze in een noodopvang woonde en een derde kindje werd geboren. 
Toen de termijn in de noodopvang eindigde kon ze terecht bij een 
kennis. Daar slapen ze met z’n vieren op een eenpersoonsmatras. Als 
je het gezinnetje ziet, dan zie je een liefdevolle moeder met drie 
goedverzorgde, leuke kinderen. Aan de buitenkant valt niets op…Dit 
is slechts een van de vele soortgelijke verhalen die ik tegenkom. 
 
Hoe leven kinderen zonder papieren? Zij vallen net zoals alle andere 
kinderen onder de leerplicht en gaan dus naar school. Kleine 
kinderen bezoeken het consultatiebureau en als er medische zorg 
nodig is, dan ontvangen ze die. Dat laatste geldt ook voor 
volwassenen. Voor sport en schoolspullen zijn er vaak voorzieningen 
waarvan ze gebruik kunnen maken. En dat is noodzakelijk, want de 
ouders hebben alleen het inkomen dat ze verdienen met de (zwarte) 
klussen die ze doen. Bijvoorbeeld huishoudelijk werk, oppassen, in de 
horeca of in de landbouw.  
 
Het valt voor de meesten niet mee om voldoende inkomen te 
hebben voor levensonderhoud en om een kamer te huren. Gezinnen 
wonen vaak met z’n allen in één kamer.  
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Er is best veel mogelijk voor kinderen zonder papieren. Maar de 
kinderen hebben meestal veel meegemaakt, zijn vaak verhuisd, 
maken zich grote zorgen over hun toekomst, ze voelen de stress van 
hun ouders of missen een ouder die uit beeld is geraakt. Veel van de 
kinderen hebben dan ook psychologische hulp nodig. De zorg om 
deze kinderen is groot. Zeker als zij nooit een verblijfsvergunning 
zullen krijgen. Teruggaan naar het land van herkomst is bijna nooit 
een optie.   
 
Zwijgend luister ik naar de verhalen van de ouders. Achter de meestal 
lachende gezichten komen dan het verdriet en de zorgen 
tevoorschijn. Ik steek een kaarsje aan. 
 

*.*.* 

Plony de Jong – in memoriam 
Door: Kees Ton 

 
Op 9 juli 2022 ontvingen we van onze oud-diaken Plony de Jong een 
verdrietig bericht. Ze liet ons weten sinds half april ernstig ziek te zijn, 
een agressieve vorm van kanker, zonder uitzicht op genezing. Een 
triest bericht waarbij ze schreef:  
“Zelf kan ik het accepteren, hoewel het tempo waarin het 
ziekteproces zich voltrekt, overrompelend is. Heel graag had ik nog 
een tijd deel uitgemaakt van de kring van mensen met wie ik me 
verbonden voel. De realiteit is anders. En toch …. de dankbaarheid 
overheerst!”.  
 
Het bericht kwam bij ons hard binnen; niemand had dit verwacht. 
Immers, pas enkele maanden geleden, in februari hebben we in een 
feestelijke dienst afscheid genomen van Plony als diaken. In de 
Lukaskerk stonden we stil bij haar grote inzet voor het College van de 
Haagse Diaconie. En memoreerden de vele jaren, waarin Plony als 
pastor verbonden was aan het Aandachtscentrum in de Schoolstraat. 
Nuchter en vriendelijk aanwezig, met visie op het diaconaal werk en 
met oprechte betrokkenheid bij het werk van de Lukaskerk. In haar 
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woorden: “Diaconie staat niet los van de kerk – de kerk ís Diaconie”. 
Plony kondigde op 9 juli aan te zullen verhuizen naar een hospice in 
Rotterdam waar ze al op 14 juli is overleden. Plony is 70 jaar 
geworden. Haar rouwkaart draagt het gedicht: 
 
een zucht is onzichtbaar, net als de wind 
de nacht is onzichtbaar, als de dag begint 
onzichtbaar zijn de dingen, die ik kwijt ben, die ik nooit meer vind 
maar met mijn ogen dicht, zie ik alles wat mijn hoofd verzint 
 
Amploontje Grietje de Jong, we noemen Plony’s naam met respect en 
dankbaarheid. In aanwezigheid van verschillende mensen uit de 
Lukaskerk, hebben we op 20 juli in de Bergsingelkerk in Rotterdam in 
liefde van Plony afscheid genomen. 
Namens de Kerkenraad, Kees Ton 
 

*.*.* 

Keti Koti 
Door: Corrie Hoogendoorn 

 
Tegenover elkaar zaten ze; in de kringviering in de Lukaskerk die ging 
over ketikoti. Verbroken ketenen. De een sprak over schaamte en de 
ander over trots. 
 
Plaatsvervangende schaamte die je kunt voelen als na een speurtocht 
in het verleden blijkt dat je verre voorouders met goedkeuring van de 
kerk zich verrijkten door de handel in slaven. Een jonge witte vrouw 
in gesprek met een vrouw met een bruine huid. Zij vertelt hoe het is 
om als gekleurde vrouw haar plek te vinden in een witte 
maatschappij. Hoe verwonderd mensen kunnen reageren als ze 
merken dat je gestudeerd hebt en nu een goede baan. 
Ikzelf was onder de indruk van een aantal dingen die ze opnoemde. 
Bijvoorbeeld de achternaam die de vrijgemaakte slaven kregen: vaak 
de naam van de vrouw van de eigenaar. 
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Dat mensen weleens tegen je 
zeggen: goh, dan heb je het 
ook ver geschopt! Subtiele 
opmerkingen als: heb je een 
koophuis?? 
Of: heb je maar twee 
kinderen? 
Iedereen met vooroordelen 
kan nog wel een aantal 
dingen benoemen. Laten we 
ons daarvan bevrijden. De ketenen verbreken. 
“Je afkomst bepaalt je startpositie, maar mag geen bepalende factor 
voor je leven zijn” zegt ze. 
“Je kunt alles leren, maar dat werkt alleen als je jezelf een doel stelt; 
een focus!” 
 
Op een andere ketikotidialoog in de Emmauskerk aan de Leyweg 
waar ik was zat ik aan tafel met o.a. een vrouw die nog steeds niet 
kan bevatten dat mensen elkaar dat konden aandoen. Heersen over 
de ander. Ze had er nog nooit over gehoord. Slavernij. Ze deed altijd 
gewoon mee met alles in Suriname. Ze ging naar school en leerde 
over Holland en ze speelde voor zwarte Piet. Pas nu, na bijna vijftig 
jaar in Nederland gewoond te hebben hoort ze de oude verhalen en 
kan er niet van los komen.  
 
Ik hoop dat er mensen om haar heen zijn die haar steunen. Ik zie het 
belang van de herdenking in. Goed om naar elkaars verhalen te 
luisteren en elkaar te bevrijden. 
 
 
 
 
 
 

*.*.*  
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Niet op de stoelen staan…. 
Door: Margriet Quarles 

Jaren geleden heeft Peter van Dullemen 
voor de Lukaskerk een krukje gekocht 
opdat wij niet op de stoelen zouden gaan 
staan. De laatste tijd ben ik daar weer wat 
meer mee bezig omdat ik me steeds meer 
realiseer dat een ongeluk in een klein 
hoekje zit, en dat de meeste valongelukken 
thuis gebeuren. Ik heb dus ook de laatste 
maanden een aantal keren tegen mensen 
gezegd dat ze van de stoelen af moesten stappen. Op de 
Margrietmanier. Dus niet vriendelijk vragen, dat zou ook kunnen, 
maar vanuit ongerustheid, in de schrik van het moment, Kom van die 
stoel af... Ik bedoel het niet onaardig, bedoel het niet slecht, maar ik 
zou het heel naar vinden als iemand van de stoel afvalt, terwijl we 
ook trappen hebben, en zo’n handig Peterkrukje. 

*.*.* 

Seniorenkring in de zomer 
Door: Els Pellen 

Op dinsdag 5 juli hebben we het seizoen af gesloten met een gezellig 
dagje uit. Het was heerlijk weer om door Madurodam te lopen en te 
genieten van elkaar en van alles wat er te zien was. De lunch was 
prima en voldaan ging iedereen weer naar huis.  

Na 6 weken zomervakantie komen we weer bij elkaar op dinsdag 23 
augustus. We houden dan onze jaarlijkse 
startbingo. Om 13.30 uur staat de koffie en 
thee klaar en kunnen we gezellig bijpraten. Wij 
hopen alle deelnemers dan weer in goede 
gezondheid terug te zien. 

 



 9 
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Lief en leed delen in de Lukaskerk, juni 2022 
Door: Berdien Penning 

Bloemen gaven we in de maand juni aan:  

Licia, Krijn, Peter B. Waltraut, Hans (buurman van Willem), Sharlon, 
Joeke, Ans, ongedocumenteerde meneer, Fokke Fennema, Fokke de 
Vries, Tanca, Hanna, Mascha ( stopt met haar activiteiten voor de 
kinderkerk), mevrouw uit de Lutherse Kerk (voor haar inzet bij 
theater met de kinderen), Tigist. 

Een verjaardagskaart stuurden we naar: 
Waltraut, Joke Reitsma, Dieuwke van Loo, Noah, Dick T, Runet, Arie 
de Boer, Cecile Rijntjes, Jannie Havelaar, Mirjam Chakarwi, Be Jager, 
Tanca, Lucia Ceelen, Thea Oostmeijer, Fokke de Vries, Shirin 

Een extra kaart stuurden we naar: 
Josefien en Tim omdat ze een huis hebben. Tanca (felicitatie met 
haar promotie), Joseph, Theo Hettema ( 25 jaar predikant ),  
Lieven (geslaagd voor het VWO!), Petra Hamerslag ( enorme inzet 
voor de nieuwe keuken), Tigist ( die weer terug gaat naar haar familie 
in Afrika).  

*.*.* 

24 September: Eindelijk weer een Lieddag 
Door: Haagse Dominicus 

De Haagse Dominicus organiseert, in samenwerking met de 
Doopsgezinde Gemeente, eindelijk weer een Lieddag, na een door de 
Corona-pandemie gedwongen onderbreking van twee jaar.  

Een Lieddag dus om naar te snakken, als naar water. Dat is dan ook 
het thema: “Om water”. Zonder water kun je niet leven, zonder 
zingen wordt het niks, dus wil je leven zul je zingen! 
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Huub Oosterhuis heeft een rijke bron van liederen over water 
gedicht, waar wij deze dag volop uit zullen putten. 

Welkom 

Iedereen die van zingen houdt is welkom om met elkaar bekende en 
onbekende liederen te zingen, onder leiding van de dirigent van het 
koor van de Haagse Dominicus Jan Hulsbergen, en begeleid door 
Gulmira Issabekova op vleugel en andere musici. 

Waar en wanneer 

Op 24 september 2022, van 10.30 uur tot 16.00 uur in de 
Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8, 2514 JA Den Haag. Bereikbaar met 
de tram lijn 1 en buslijn 24 vanaf het Centraal Station. 

De kerkzaal is open vanaf 10.00 uur. 

Aanmelden en kosten 
Graag even aanmelden met een e-mail naar ria.huisman@planet.nl. 
De kosten bedragen € 15,-- te voldoen bij de ingang. Koffie, thee en 
een programmaboekje zijn inbegrepen, voor de lunch moet zelf 
worden gezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ria.huisman@planet.nl
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Activiteiten augustus 2022 
 

Zondag  
31 juli 

Gezamenlijke 
zomerviering in de 
Lukaskerk, Jenne de Haan 

Lukas, geen 
viering in de 
Lutherse 

10.15 

Dinsdag  
2 augustus 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
3 augustus 

Viering door de week, 
vanaf 18.00 welkom voor 
een kop soep 

Lukaskerk Begin 
viering 
19.00 

Donderdag  
4 augustus 

Voedselbank  Lukaskerk  
 

 
Inloopspreekuur, welkom 
met allerlei vragen 

Lukaskerk 10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
7 augustus 

Gezamenlijke viering in de 
Lutherse Kerk, Jannet van 
der Spek 

Lutherse 
kerk, niet in 
de Lukaskerk 

10.15 

Dinsdag  
9 augustus 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag 
11 augustus 

Voedselbank  Lukaskerk  
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Donderdag 
11 augustus 

Inloopspreekuur, welkom 
met vragen van allerlei 
aard 

Lukaskerk 10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
14 augustus 
 
 

Gezamenlijke viering in de 
Lutherse Kerk, Wout 
Huizing 

Lutherse 
Kerk, niet in 
de Lukas 

10.15 

Dinsdag  
16 augustus 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag 
17 augustus 

Kringviering en maaltijd in 
de Lukas. Thema: Boos! 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag 
18 augustus 

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  
21 augustus 

Gezamenlijke viering in de 
Lutherse Kerk, voorganger 
Jannet van der Spek 

Lutherse 
Kerk, niet in 
de Lukas 

10.15 

Dinsdag  
23 augustus 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 
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Dinsdag  
23 augustus 

Seniorenkring, startbingo Lutherse Kerk 13.30 

Donderdag 
25 augustus 

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  
28 augustus 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Heleen 
Joziasse 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst in de Lutherse 
Kerk, Wilna Steenbergen 

Lutherse Kerk 10.15 

Dinsdag  
30 augustus 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag 1 
september 

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  
4 september 

Startzondag in de 
Lukaskerk, samen met de 
Lutheranen 

Lukas, geen 
viering in de 
Lutherse 

NB! 
09.30 
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Save the date: STARTZONDAG 
Zondag 4 september: Startzondag of beter LuLuzondag 

(Lukas/Luthers is samen ‘LuLu’) 
Het thema is ‘Pelgrimeren’, we gaan samen doen, samen vieren en 

samen eten. We beginnen vroeg voor deze keer, om half 10. 
Fijn als u, je erbij kunt zijn! 

Verdere informatie volgt. De voorbereidingscommissie 
 

*.*.* 

Onze kaarsenboom 
Door: Margriet Quarles 

 
Onze boom, een kenmerkend attribuut in de kerk, bidden bij de 
kaarsenboom: een onmisbaar moment in de viering. Door de week 
ook, zoveel mensen die kaarsjes aansteken, lichtjes branden, bidden 
op zondag en door de week.  
 
Soms, steeds vaker eigenlijk, denk ik: wat doen we daar nou? Wat 
delen we? Waarom delen we het? Wat is een gebedsintentie, wat is 
een mededeling? 
 
Wat doet het gebed met mensen die ernaar luisteren? Hoe zit het 
met de privacy? Dat soort vragen houdt me bezig.  
 
Als u die vragen ook heeft, zou ik het wel 
mooi vinden om daar eens met elkaar 
over verder te praten. Op een zondag na 
de viering bij de koffie, op een middag of 
een avond. Of bij een kringviering. Ik hoor 
graag of we een 
kaarsenboomgespreksavond gaan 
organiseren of dat ik wellicht de enige 
met deze vragen ben? 
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Collectes  
Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer 

 
Opbrengsten ‘eerste’ collecte voor diaconie, juni 2022 
5 juni dienst (en collectes) in de Lutherse kerk 
12 juni  Straatpastoraat       € 79,80 
19 juni Individuele hulpverlening     € 99,00 
26 juni Vakantiebonnen kinderen voedselbank € 230,20 
 
Opbrengsten ‘tweede’ collecte voor kerk/wijkgemeente, juni 2022 
12 juni Eigen wijkgemeente                                         € 62,05 
19 juni Eigen wijkgemeente                                          € 80,40 
26 juni Eigen wijkgemeente                                          € 118,40 
 
Collectedoelen de komende periode 
7 augustus  Wijkdiaconie en Wijkgemeente 
14 augustus Baby Bullen Bank en  

KIA – uitzending Jeannet Bierman 
21 augustus School van Barmhartigheid – jongerenwerk 

Wijkgemeente 
28 augustus Wijkdiaconie en Haastu 
 
Toelichting op een aantal collectedoelen: 
BabyBullenBank 
De BabyBullenBank is er voor jonge moeders in Den Haag die 
babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf aan kunnen schaffen: 
babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, 
een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Hulpverlenende 
instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de 
BabyBullenBank. Het project wordt gerund door STEK-vrijwilligers die 
het soms knap druk hebben. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 
(aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden. 
Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met STEK. 
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Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 
https://stekdenhaag.nl/babybullenbank  
 
KIA – uitzending Jeannet Bierman 
In mei 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden 
naar Colombia als docent praktische theologie. Jeannet geeft daar les 
aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch 
instituut waar studenten worden opgeleid als predikant of kerkelijk 
werker. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft 
miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde 
plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat 
betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? Met haar 
studenten onderzoekt Jeannet wat er leeft in samenleving én kerk. Ze 
rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun 
gemeenteleden om te zien naar anderen. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/medewerkers/jeannet-bierman/  
 
School van Barmhartigheid - Jongerenwerk 
In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en STEK-
Jong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen 
over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in 
contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel 
spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of 
ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. 
De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst 
krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van 
barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur 
en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er 
een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar 
‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. In het contact tussen 
scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, 
uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. 
https://www.stekdenhaag.nl/schoolvanbarmhartigheid  
 

https://stekdenhaag.nl/babybullenbank
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/
https://www.stekdenhaag.nl/schoolvanbarmhartigheid
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Haastu 
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in 
Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe 
dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende 
onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een 
programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld:  “Voor de 
avonturier is er een bijzondere reis naar Taizé in Frankrijk. Liever in 
Nederland van gedachten wisselen over een spannend thema, ga dan 
mee met het weekend weg. Er is een cursus Time Management als je 
moeite hebt met plannen. En zoek je een studieritme en een rustige 
plek, Haastu organiseert een studiemiddag met een maaltijd erna. Zit 
het even tegen, kom dan voor een kop koffie of thee en een goed 
gesprek”. https://www.haastu.nu/ 
 

*.*.* 

Wandelingen van Hemelvaart en verwonderwandeling op 21 juni 
Door: Yabo Qian, Corrie Hoogendoorn en Paul Blom 

 
Er is weer heel wat afgewandeld de afgelopen weken. Yabo, Corrie en 
Paul doen er verslag van. Yabo schreef haar stuk in het Engels, dat is 
misschien niet voor iedereen begrijpelijk (en voor de niet-
Nederlandssprekenden misschien juist een keer leuk!), maar wees 
gerust: daarna schakelen we weer over op het Nederlands. 
 

Ascension Day Morning 
Walk, Breakfast and Church 
Service. 
By Yabo Qian  
On the Ascension Day 
morning, a group of people 
meet at the Markenseplein 
for a morning walk. 
Waltraut and Elleke 
prepared a beautiful 
programme in advance. 

https://www.haastu.nu/
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Along the way we had quiet moments listen and see, moments of 
singing, scripture reading and moments for some chat. Waltraut 
asked, what does Ascension day mean? Knowing Jesus went to 
heaven ahead of us to prepare the heavenly home for us, how loved 
we are as children of God. Being in the nature is calming. All nature 
reflects His creation and love.   
 
Isaiah53:4  
English Revised Version  
Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did 
esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. 
 
After the walk we cycled back to the Lukas church for breakfast. The 
moment when we arrived at the church, the church was already busy 
with many neighborhood visitors. People were provided coffee/tea 
and some snacks.  
 
It was my first time being in the Lukas church - I saw openness, 
welcoming of people towards people living in the neighborhood, it is 
very heart warming. The Ascension Day continued with a beautiful 
and thoughtful service. Where people can light a candle and share a 
prayer in the front.   
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Verwonderwandeling, door Corrie Hoogendoorn 
Een heerlijke wandeling in het duingebied op de langste dag van het 
jaar. We zagen de zon ondergaan in prachtige kleuren. Ook prachtige 
kleuren op de wandeling. Bloemen, geel, blauw, rood, wit. Geurende 
rozen en bedwelmende liguster. We spraken in een kring uit wat 
onze lievelingskleur was. Bij mij kwam spontaan blauw naar boven. Ik 
draag graag blauw. Maar als ik plantjes koop voor op het balkon kijk 
ik ook altijd naar blauw. Viooltjes en campanula. Hyacinten en 
krokussen. Het herinnert me aan mijn vader die me als kind wees op 
kleine blauwe bloemetjes in het gras. Het eerste wat je zag in het 
voorjaar: ereprijs. Het mooiste blauw wat er is. En ook de donkere 
bijna paarse maartse viooltjes bij de dikke kastanjeboom op het pad 
naar oma. Soms plukte ik een bosje en dat zette oma in een piepklein 
vaasje. Blauw, de kleur van de hemel!  
 
Verwonderwandeling op midzomeravond, door Paul Blom 
21 juni, het begin van de astronomische zomer. Vandaag staat de zon 
loodrecht boven de zogenaamde Kreeftskeerkring. In het Egyptische 
Aswan is het moeilijk op die dag schaduw te vinden, want de zon 
staat pal boven de stad. Grote groepen mensen trekken jaarlijks naar 
Stonehenge om daar, op 21 juni, in alle vroegte de zonsopgang mee 
te maken. De stenen van Stonehenge zijn zo geplaatst dat ze perfect 

de langste en kortste dag 
van het jaar kunnen 
meten. Daarom denkt 
men dat het een echte 
zonnetempel is. 
Duizenden mensen 
verzamelen zich bij de 
stenen van Stonehenge 
om de zonsopkomst te 
bewonderen. Net als de 
mensen die 4600 jaar 
geleden deze 
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zonnetempel oprichtten. Dit is de dag waarop de zon het langste aan 
de hemel schijnt. 
 
Dit fascinerende astronomische proces van het verglijden van de 
lente naar de zomer hebben wij ook willen beleven. Om 20.00 uur 
van de 21ste juni verzamelden zich leden van de Lutherse kerk, A-
Rocha en de Lukaskerk zich aan de rand van de duinen. We waren 
met velen en het werd een fascinerende reis. De Groene Lukas, 
Lutherse kerk en leden van A-Rocha hebben deze bijeenkomst 
voorbereid. Met elkaar zijn het mensen die zich willen inzetten voor 
een duurzame wereld en zorg voor de schepping. Vanuit het geloof 
dat het de Schepper is, die al het leven met liefde heeft gemaakt en 
die de aarde aan de zorg van mensen heeft toevertrouwd. 
 
De voorbereidingsgroep had goed haar best gedaan. Ze had goed 
begrepen dat een mens niet zomaar de zon kan ontmoeten maar dat 
je daarvoor klaar moet zijn. Klaar om de magie van het moment aan 
te voelen. Om het tot je door te laten dringen wat deze gang van de 
zon voor ons betekent en voor alle leven op aarde. Dat ook de 
Goddelijkheid van het moment begrepen kon worden. Daar hadden 
we dan ook 2 uur voor nodig. De zon ging 22.04 uur onder die avond. 
 
Onze tocht ging over kleine paadjes en begon aan de voet van een 
berg. Je kunt er als een berg tegenop zien maar wij kregen een zin 
mee om over na te denken: “Welke dingen heb jij overwonnen dit 
jaar?” De berg bleek met 
deze gedachte in het 
hart reuze mee te vallen. 
Zo beginnen brengt je 
fysiek en mentaal naar 
het hier en nu.  
 
Op deze weg werden we 
verder geleid door de 
wijsheid die we 
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meekregen: “Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is”. 
En warempel ze hadden gelijk. Zelfs de kleur groen kent vele tinten 
daar. Het zien en het beleven wat je ziet werd op gang geholpen. En 
ook werd er een tijdje op een plek stilgestaan om eens in je op te 
nemen wat je allemaal zag. Een ander moment werd er stilgehouden 
om het ritselen van de bladeren van de wilg te horen. Op mij had dat 
een verstillende uitwerking. Ik landde in de natuur.  
 
Op zo’n mooie zomeravond kom je tot jezelf en misschien is dat wel 
Goddelijk. De aandacht voor de natuur werd telkens afgewisseld met 
een psalmtekst of een lied. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke 
samengebracht. Deze prachtige mix, de aanjager van onze 
verbeelding. Die prachtige verbeelding die ons leven kleur geeft. 
 
Even voor tienen aangekomen op het strand zetten we ons neer in 
het zand. Daar zaten we, in stille verwondering, te kijken naar een 
prachtige zonsondergang. Bij het verdwijnen van de zon achter de 
horizon spatten de kleuren uiteen, die weerspiegeld werden in de 
wolken. Daarop werd het langzaam donkerder. Zo heeft de zon ons 
naar de zomer gebracht en is weer onderweg naar de evenaar. En in 
stilte bezig aan het volgende jaargetijde. 
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*.*.* 

Mooi moment 

 
Ans Brünings deelt met ons een foto waar een prachtig beeld op 
staat waar ze blij van werd. Op de kade vlakbij haar huis hebben 
Hagenezen van alle windstreken zich verzameld om naar het varend 
corso te komen kijken. Hun benen bungelen vrolijk over de kade. En 
ze vertelde er later bij: ‘met alle ellende die er is in de wereld zijn er 
dus ook nog dingen zijn waar je blij van kan worden.’   
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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 steeds onze website in 
de gaten: www.lukaskerk-denhaag.nl 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21710
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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Pagina’s 11 t/m 13 
rooster activiteiten in augustus 

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten: 

www.lukaskerk-denhaag.nl 

 
 

 

http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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