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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 
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Uitgave 
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zie voor gironummers achterzijde binnenblad. 
Kopijdatum voor het wijkblad van januari 2023 
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Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 
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Warm ontvangst in koude wintermaanden 
Door: Léonne Zwaal 

Buurt en Lukas is twee extra middagen open, dus nu van maandag tot 
en met donderdag van half twee tot half vier. Voor koffie, thee, 
ontmoeting en het opsteken van kaarsje in de koude wintermaanden. 
En van tijd tot tijd een leuke activiteit. U bent welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

En wilt u of iemand in uw omgeving dit warme initiatief 
ondersteunen? Dat kan ook: we zoeken vrijwilligers voor activiteiten 
en u kunt ook financieel bijdragen: NL73 INGB 0006 2069 00 ten 
name van PGG Lukaskerk onder vermelding van ‘warmte’.  

De Lukaskerk is van de vele organisaties in Den Haag die willen 
helpen aan de energie-armoede. Stek en Fonds 1818 sloegen 
hiervoor de handen ineen om dit, en andere initiatieven, mogelijk te 
maken. Daarover leest u hieronder meer. 

*.*.* 

Stek en Fonds 1818 brengen organisaties samen voor Haags  
armoede-overleg 
Door: Léonne Zwaal 

In de afgelopen maanden brachten Stek en Fonds 1818 
vertegenwoordigers van het brede Haagse maatschappelijk 
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middenveld samen voor een armoede-overleg. De zorgen voor de 
komende winter zijn groot. In Den Haag kampen honderden 
huishoudens met torenhoge kosten van dure boodschappen en snel 
oplopende energiekosten. Ook veel organisaties die hulp bieden, zien 
de kosten stijgen. De schappen van de Voedselbank raken leeg en het 
aantal mensen dat daar aanklopt stijgt sterk. Vertegenwoordigers 
van wijkverenigingen, sportclubs, kerken, moskeeën, het onderwijs, 
de brede zorgketen, MKB, supermarkten, banken en 
welzijnsorganisaties staken de koppen bij elkaar om te bedenken hoe 
zij samen de mensen in Den Haag kunnen helpen.  

Derk Stegeman, directeur Stek: “In deze periode van crisis moeten 
we het woord solidariteit opnieuw uitvinden, opnieuw ontdekken dat 
we samen veel meer kunnen dan alleen.” Een uitkomst uit het eerste 
debat was dat ondersteuning van mensen bij hulp ontvangen en de 
weg wijzen van belang is.  

Den Haag geeft warmte  
Op de site van Stek vindt u informatie over het fonds ‘Den Haag geeft 
warmte’. Fonds 1818 werkt mee aan deze actie en verdubbelt de 
opbrengst. Je gift wordt dus twee keer zo veel waard. 

Bij wie komt je gift terecht?   
Jouw donatie komt via de Stichting Sociale Fondsen Den Haag terecht 
bij mensen die in een (financiële) noodsituatie zitten en de 
energierekening niet kunnen opbrengen. Sociale Fondsen is een 
kleinschalige stichting die via haar enorme netwerk in de stad kan 
helpen, juist op die plekken waar de nood het hoogst is. Sociale 
Fondsen betaalt voor hen bijvoorbeeld de achterstallige rekening van 
de energieleverancier of helpt met de jaarnota.   

Actuele informatie kunt u lezen op de websites van Stek en Fonds 
1818, daar leest u ook informatie over een aankomende bijeenkomst 
van het armoede-overleg op 19 december: 
www.fonds1818.nl/activiteiten/breed-haags-armoede-overleg 

*.*.* 

http://www.fonds1818.nl/activiteiten/breed-haags-armoede-overleg
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Wijkbegroting 2023 
Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester 

In oktober werd onze begroting voor 2023 door de PGG Den Haag 
goedgekeurd.Ook voor onze kerk stijgen de energiekosten, het 
maandbedrag voor de kerkruimte alleen al is meer dan verdubbeld 
dit jaar. Zoals u in de weekmail etc. leest proberen we de kosten te 
drukken daar waar mogelijk.  

En hoe begroot je dan die kosten als je niet weet hoe de prijzen voor 
gas en elektra uit zullen gaan vallen? Eenvoudig is het niet! 

Voor 2023 ziet onze begroting er als volgt uit: 
 
Totaal lasten          € 135,954     salariskosten, energie, onderhoud 
Totaal baten          €    85,582     huuropbrengsten, rente wijkfonds, 
giften, actie Kerkbalans 
 
Tekort                     €    50,732 

Ons tekort loopt gestaag op en dat baart de Kerkenraad zorgen. We 
houden u op de hoogte. 

*.*.* 

Taizéviering van 13 november 2022 

Het was volle bak in de kerk op 13 november 
tijdens de Taizéviering georganiseerd door 
jongeren van de Lukaskerk en Lutherse Kerk. 
Het thema was ‘omarmen’.  

Voor wie niet bij de viering aanwezig kon zijn, 
hieronder leest u de bijdragen van de jongeren Josefien van der Laan, 
Sebastiaan Eykelenboom en Lieven Joziasse. En we beginnen met een 
terugblik door Corrie Hoogenboom.  
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Terugblik op de Taizéviering  
Door: Corrie Hoogendoorn 

Veel grote en kleine mensen waren aanwezig bij deze viering. Heerlijk 
om de omarming te voelen van het enthousiasme waarmee de 
jongeren de viering vormgaven. 

Wat ik er verder van mee nam was het volgende: Ik luisterde naar de 
lezing uit Exodus 3:9-10, 4:10-16 in het Nederlands. Mozes die door 
God aan het werk gezet werd en tegenstribbelde, waarna er een 
compromis kwam. 

Daarna werd het gelezen in vijf of zes verschillende talen. Met mijn 
ogen dicht heb ik het als een mantra over me heen laten komen. Zo 
kon ik wat er gelezen werd helemaal tot me laten komen. 

De liederen die we zongen kon ik niet goed lezen omdat ze tamelijk 
klein waren afgedrukt maar dat vond ik niet erg. Een aantal waren 
bekend en zingen we regelmatig in de vieringen dus, meeneurieën 
kan altijd. 

Ik wens ons allen toe dat we zo nog vaak mogen vieren. In 
verbondenheid! 

p.s. Vorige maand schreef ik over de voedselbankkist in de kerk. Ook 
een foto was afgebeeld. Zo treffen we deze kist tegenwoordig iedere 
zondag aan. Wat fijn! 

*.*.* 

Jezelf omarmen 
Door: Josefien van der Laan 

Ik ga iets vertellen over mijn ervaring met het onderwerp jezelf 
omarmen. Toen we deze Taizéviering gingen voorbereiden kon ik 
heel vrij over mezelf vertellen maar toen deze viering dichterbij 
kwam merkte ik dat ik het toch wel lastig vond. Want het is niet 
zomaar wat om tegenover zoveel mensen te zeggen dat je soms 
moeite hebt om jezelf te omarmen. Ik heb vaak het gevoel dat ik niet 
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voldoe aan hoe de maatschappij vindt dat je zou moeten zijn en ook 
anders dat dat ik zelf vind hoe iemand zou moeten zien.  
 
Mijn verblijf in Taizé is een belangrijk moment geweest voor mij in 
het leren van mijzelf te omarmen. Ik werd heel erg geraakt door hoe 
de liefde van God steeds werd benadrukt in de vieringen. Daardoor 
kreeg ik het gevoel dat God mij omarmt en dat  ik mijzelf ook mag 
omarmen. Hopelijk kunnen wij met deze viering dezelfde sfeer 
overbrengen.  
 
Laatst sprak ik met iemand over het gevoel te hebben waardeloos te 
zijn. Diegene vroeg mij wie er dan bepaalt of je waardevol bent? 
‘God’, ging gelijk door mijn hoofd. Wij zijn allemaal al waardevol van 
onszelf omdat we zo zijn gemaakt. En daarom mogen we onszelf, en 
elkaar, omarmen. Amen. 

*.*.* 

Omarmen van jezelf en de ander 
Door: Sebastiaan Eykelenboom 

Fysieke omarming geeft een veilig gevoel. Als je een goede knuffel 
geeft, geef je je over aan de ander. Je accepteert wat er is; in jezelf, 
bij de ander en in het moment. We zijn kwetsbaar. En toch geeft een 
omhelzing zo’n veilig gevoel.  

Als we over figuurlijke omarming praten, de omarming van wat zich 
van binnen afspeelt, gaat het ten eerste over het waarnemen van 
wat zich daar bevindt en vervolgens over het met warmte accepteren 
van wat je ziet. Enkel waarnemen kan koud zijn. Iets kan gezien zijn, 
maar niet met liefde worden ontvangen.  

Soms is het lastig om iets te zien. Laat staan iets te omarmen. Als  
het echt heel vervelend is. En de beste illustratie hiervan bevindt zich 
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in jezelf. Denk aan een gevoel dat je hebt, wat je niet wilt aankijken. 
Een ongemakkelijk gevoel. 
Grappig om op te merken is dat ik 
niet vaak weet waar een 
ongemakkelijk gevoel vandaan 
komt, tenzij ik heel diep nadenk. 
Want wat zo’n gevoel doet, is dat 
ik wil wegkijken. Iets is naar, dus 
ik scherm me af. Vaak heb ik niet 
eens door dat ik het gevoel heb. 
En plotseling denk ik: 
Potjandriedubbeltjes, ik heb 
mezelf aldoor beziggehouden en 
afgeleid, maar wauw, zo voel ik 
me. En wat doe ik dan? Kijk ik 
weg, of kijk ik het aan.  

Accepteren is tegen jezelf zeggen: 
Ik voel me inderdaad vervelend en ik kan er niks aan doen. Want het 
is er en je kunt er niet onderdoor 
en je kunt er niet overheen. Je zit 
er middenin. Maar, je wordt niet meer gecontroleerd door die 
boosheid, dat verdriet, die drang. Door iets dat wel speelt, maar waar 
je geen aandacht aan geeft, want je kijkt het aan. Je bevrijdt jezelf 
van de slavernij en je gaat vanuit de slavernij de woestijn in. De 
belofte is dat je op een dag aankomt aan in het beloofde land. En dat 
is nogal een belofte. Zeker voor hoe je je dan voelt.  

Zonder geloof zou je zelfs nooit gek genoeg zijn om de sprong te 
wagen. Geloof is wat dat moment dragelijker maakt: op een dag, hoe 
diep je nu ook in de put zit, is dat leed voorbij en kom je aan in het 
beloofde land. Geloof en vertrouwen. Want geloof is van het hoofd 
en vertrouwen is van het hart. Geloof vanuit je eigen ervaringen: dat 
de waarheid pijnlijk maar helend kan zijn, in Jezus Christus en in het 
Koninkrijk van God; dat het er ook voor jou is.  

Bron: ‘Omarmen’ door Feest der creativiteit op Pinterest: 

https://www.pinterest.com/pin/526710118899250948/ 
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We zijn in de woestijn. Hoe komen we er ooit weer uit? We kunnen 
er niet meer van wegkijken. Dat voelt nep. We moeten er recht 
doorheen. Ik denk soms: ja, ik heb het geaccepteerd. Maar wanneer 
gaat het weer weg? Omarmen kan in het begin zoiets zijn als een 
haat-liefde relatie. Wat kan ik ervan leren? Waar wijst dit ongemak 
naar? Wat gaat niet zoals ik het zou willen, in mijn leven, en hoe kan 
ik iets veranderen dat me ten goede komt? Wat heeft het mij te 
bieden?  

En uiteindelijk leer je de pijn liefhebben. En naarmate je de pijn in je 
hart meer accepteert en liefhebt doet die pijn minder zeer. Die pijn 
gaat bloeien als een roos. Hoe dieper het dal waar je doorheen 
moest, hoe groter de strijd die je hebt geleverd, hoe mooier deze 
bloeit. En met elk stukje van jezelf wat je leert liefhebben, groeit je 
hart, zodat je ook de ander meer kunt omarmen. Zodat je ook de 
wereld meer kunt omarmen, met alle leed en pijn erin. Want je 
wordt iemand die ziet en liefheeft. En met elk stukje dat je in jezelf 
aangaat wordt de hele wereld iets lichter. En ik ben hierin zeker niet 
perfect, maar streven is genoeg.  

*.*.* 

Zegen, geschreven voor de Taizéviering  
door Lieven Joziasse 

Weet dat voor god, niemand beschadigd is, 
wel belast.. met gemis, angst, of onmacht. 
Lasten moet u dragen, 
Geen armen meer vrij. 

Maar weet dat u voor god, niet beschadigt bent, enkel zwaar bepakt. 
God, draag wat van ons gewicht, 
En neem de lading van lijden over. 
Zodat wij u met open armen kunnen ontvangen. 
Omhels ons god met de vrijheid van onze lege handen. 
En geef dat we met een rechte rug en nieuwe kracht de wereld in 
gaan. 
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Activiteiten december 2022 
 

Donderdag  
1 december 

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  
4 december 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Fokke 
Fennema 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst in de Lutherse 
Kerk, voorganger Erwin de 
Fouw 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
5 december 

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

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
6 december 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring, 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk Let op! 
13.15 

Woensdag  
7 december 

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

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Solidariteitsmaaltijd en 
viering tijdens Advent 

Lukaskerk 18.00 
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Donderdag 
8 november 

Voedselbank  Lukaskerk  
 

 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 
11 december 
 
 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Jannet  
van der Spek,  
doop Sara del Puglia 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Fokke 
Fennema 

Lutherse kerk 10.15 

Maandag  
12 december 

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

  

Dinsdag  
13 december 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Ontmoeting en inspiratie Lukaskerk 16.00 

Woensdag  
14 december 

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

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Solidariteitsmaaltijd en 
viering tijdens Advent 

Lukaskerk 18.00 



 13 

Donderdag 
15 december 

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 18 
december 

Kringviering, voorganger 
Nienke van Dijk 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Jannet van 
der Spek 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
19 december  

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
20 december 

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

 13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring kerstviering Lutherse Kerk Let op! 
11.00 

Woensdag 
21 december 

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

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Donderdag  
22 december 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   
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 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zaterdag  
24 december 

Kinderkerstspel Lutherse Kerk Zie  
p. 13 

 Kerstnachtviering 
georganiseerd door de 
Bethlehemkerk 

Grote Kerk 22.00 

Zondag  
25 december 

Kerstochtend in de 
Lukaskerk, voorganger 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 

 Kerstochtend in de 
Lutherse Kerk, voorganger 
Erwin de Fouw 

Lutherse Kerk  

 Open kerk vanaf 13.30 en 
kringviering en maaltijd 
vanaf 17.00, zie pagina 4 
voor meer info 

Lukaskerk 17.00 

Dinsdag  
27 december 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
28 december 

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

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Donderdag  
29 december 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   
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 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zaterdag  
31 december 

Open kerk vanaf 13.30 
uur met oliebollen en 
appelflappen, om 18.00 
uur kringviering met 
erwtensoep 

Lukaskerk Vanaf 
13.30. 
start 
viering 
18.00 

Zondag 1 
januari 2023 

Lulumorgengebed in de 
Lutherse kerk 

Lutherse kerk, 
niet in de 
Lukaskerk 

Let op!  
11.00 

 

*.*.* 

24 december Kinderkerstspel  
Op zoek naar het licht, standbeelden in een donker park 
Door: Jannet van der Spek 

Na twee jaar kan het hopelijk weer doorgaan: Het kinderkerstspel. De 
kinderen gaan op zoek naar het licht en komen onderweg de gidsen 
tegen die we ook al tegenkwamen in de Adventstijd: de voormoeders 
van Jezus, Batseba, Tamar, Rachab en Ruth. En misschien nog meer. 
Kinderen die mee willen spelen moeten aanwezig zijn om 14.30 uur. 
Als het kan van tevoren opgeven, dan kunnen we rollen nog 
aanpassen, uitbreiden of juist samenvoegen. 

Ieder die wil komen kijken en meevieren is welkom vanaf 15.40 uur. 
Aanvang kerstspel 16 uur. Wie mee wil spelen kan zich opgeven bij ds 
Jannet: @: jmtvdspek@hetnet.nl 

*.*.* 

De activiteiten rond kerst en Oud&Nieuw nog eens op een rij: 
24 december: kinderkerstspel, lees direct hierboven. 
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24 december: kerstnachtdienst in de Grote Kerk, aanvang 22 uur, 
georganiseerd door de Bethlehemkerk. 

25 december: kerstmorgenviering om 10.15 uur in de Lukaskerk, 
voorganger ds Jannet vd Spek. 

25 december: kringviering met feestelijke kerstmaaltijd, lees meer 
hieronder in het stuk van Esther. 

31 december: Open kerk en viering. Margriet Quarles van Ufford gaat 
voor in de viering. Open huis vanaf 13.30 uur met oliebollen en 
appelflappen, om 18.00 uur kringviering met erwtensoep, en daarna 
naar huis. Eindtijd: 20.00 uur.  

Zondag 1 januari: Lulumorgengebed in de Lutherse kerk.  
Aanvang 11 uur!! (Ook hét moment om de overgebleven oliebollen 
met elkaar te delen.) 

*.*.* 

Kerstmaaltijd 25 december 
Door: Esther Israël 

Kerstkringviering: hulp gezocht 
Op 25 december is er een kringviering met feestelijke kerstmaaltijd. 
Vooral bedoeld voor mensen die deze dag anders alleen moeten 
doorbrengen. We kunnen hulp gebruiken bij het koken, voorbereiden 
van de zaal, opruimen en afwassen. Om aan te melden of mee te 
helpen graag een berichtje naar Esther (eisrael@stekdenhaag.nl) 
De kerk is open vanaf 13.30 en de kringviering begint om 17.00 uur.  

Voedselbank 
Er wordt al flink gehoor gegeven aan de oproep om producten te 
doneren voor de voedselbank. De bodem van de houten kist in de 
kerkzaal is niet meer te zien. Houdbare producten, ook 
verzorgingsproducten blijven welkom! Hartelijk dank!! 

*.*.* 

mailto:eisrael@stekdenhaag.nl
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Seniorenkring in december 
Door: Els Pellen 

In december komt de seniorenkring twee 
keer bij elkaar. Dinsdag 6 december is een 
spelletjesmiddag. Deze start om 13.15 uur.  
Dinsdag 20 december is onze kerstviering. We zijn dan van 11.00 tot 
15.00 uur in de kerkzaal van de Lutherse kerk. 
 
We starten met een gezellig samenzijn, waarbij ontmoeting centraal 
staat. En dat gebeurt natuurlijk onder het genot van koffie of thee 
met iets lekkers. Daarna lunchen we met elkaar en na de lunch volgt 
er nog een fijne kerstviering, waarbij Ds. Erwin de Fouw onze 
voorganger is. Roelfien Folkersma begeleidt ons op de piano en zingt 
voor ons. In verband met de lunch is het nodig dat u zich van te voren 
aanmeldt voor deze dag. Graag voor dinsdag 13 december 
aanmelden bij Jowien de Klerk (tel. 070 3559858 / jo.klerk@planet.nl 
of bij Joke Momberg, tel 06 22750242 / 
fredenjokemomberg@hetnet.nl ).   
 
Indien u moeite heeft om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, 
kan Jowien taxivervoer voor u regelen. S.v.p. bij uw aanmelding 
aangeven of u gebruik wilt maken van ons taxivervoer.  

*.*.* 

Ontmoeting en inspiratie 
Door: Frederik Ekkelboom 

We beginnen ons anderhalf uur met een televisieprogramma over 
spiritualiteit. Bijvoorbeeld de Verwondering met Annemiek Schrijver. 
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 
13 december beginnen we om 16 uur en we stoppen om 17.30 uur. 

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

mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
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*.*.* 

Van de Lukasbloemers 
Door: Corrie Hoogendoorn 

Advent; tijd van wachten op het verschijnen van het Licht, Gods Licht 
voor mensen. De symbolische kleur is paars behalve op de derde 
zondag van advent. Dan is de kleur roze. 

We zullen dit zichtbaar maken door een paarse doek op de 
bloementafel te leggen en paarse kaarsen in de advent schikking. Een 
roze kaars voor de derde zondag. De zondag dat het licht al komt 
doorbreken. Ook zal Sara dan gedoopt worden. 

Hieronder noem ik de namen van de zondagen waarop de 
symbolische schikking gebaseerd zal zijn. 
Zondag Levavi; verheffen. Opletten, Waakzaam zijn. 
Zondag Populus Sion; de Heer komt nabij. De weg effenen. 
Zondag Gaudete; Verheugt u. 
Zondag Rorate; dauwt Hemelen. 

Jannet Schuurman en ondergetekende zullen hier vorm aan geven 
met eenvoudige middelen. Een tak, een paar dennenappels, water, 
en een paar bloembollen. Hierbij is er een houten standaard waarin 
de advent kaarsen staan. 

*.*.* 

Lief en leed delen in de Lukaskerk: oktober 2022 
Door: Berdien Penning 

Bloemen gaven we in de maand oktober aan:  
Floor (via Heleen), Nico Binnendijk (straatpastor), Ellen Los, Edith, 
Jeannette v.d. P., Ans,  Janny, Jan B. , Lieven en Linde (via vader 
Willem) en Willem gaf één van die  boeketjes door aan Els W. voor 
haar dochter Lucia. Leuk hè, zo’n doorgeefboeketje? Léonne, Rowan, 
Cornelien, Coby en Ment, omdat hun kleinzoon Sander jarig was. Riet 
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(operatie zoon), Jonathan en Nathan (kleinkinderen van Ellen en 
Christiaan). 

Een verjaardagskaart stuurden we naar: 
Marij, Arjen, Luitsen Hoekstra, Lot, Rosita, Cordula, Wouter, Suzanne, 
Anna, Els W, Hans W, Abel, Gerry v.d. B. Marco T. Tamia, Metha, 
Rowan. 

Een extra kaart stuurden we naar: 
Mascha (haar vader is overleden). Paula W. en Leo M. Joan Dekker. 
Florence, die een schouderoperatie moest ondergaan. Ds Arie de 
Boer (hartoperatie). Eric Kr. (Zijn moeder is overleden.) 

*.*.* 

Collectes van oktober 
Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer 

Opbrengsten ‘eerste’ collecte voor diaconie in september en oktober 
04-09  wijkdiaconie € 156,30 
11-09 KiA werelddiaconaat: Myanmar  € 109,65 
18-09  Buurt en Kerkhuis Shalom € 80,80 

02-10  Noodhulp Pakistan € 746,50* 
09-10   Wijkdiaconie € 94,00 
16-10   Wijkdiaconie € 143,35 
23-10  Individuele Hulpverlening € 147,75 

*hier zijn de collecteopbrengsten en de gulle girale overschrijvingen 
bij elkaar opgeteld. Het geheel is naar de Diaconie van de PGG 
opgestuurd, die het zal verdubbelen.  

De collectes die gehouden worden in de Luludiensten die in de 
Lutherse kerk plaatsvinden zijn bestemd voor de doelen die in het 
Lutherse collecterooster zijn opgenomen en worden door hen geteld 
en doorgezonden.  
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Opbrengsten ‘tweede’ collecte voor kerk/wijkgemeente, oktober 
2-10  PKN Kerk en Israël                                     €  136,50 
9-10  PKN Missionair werk                                 €    37,65 
16-10  Kerk in Actie (Colombia)                          €    97,25 
23-10 Eigen wijkgemeente                                 €    18,60 
30-10 Waren we in de Lutherse kerk.       

Collectedoelen de komende periode: 
4 december:  Wijkdiaconie en Wijkgemeente 
11 december:  De Halte, noodopvang en Wijkgemeente 
18 december:  KiA Werelddiaconaat: creëren van banen voor jonge 
Syrische vluchtelingen en Protestantse Kerk Jong Protestant – 
Ontdekken wat Kerst betekent 
25 december: KiA Kerstcollecte: een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland  
Eindejaarscollecte bestemd voor de Protestantse Kerk Den Haag 

Toelichting op de collectedoelen 
De Halte, noodopvang 
Al ruim vijftien jaar is ‘De Halte’ een doorstroomhuis voor tijdelijke 
opvang in acute nood, waar verschillende vrouwen en kinderen 
samenwonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen 
maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, 
brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige 
plek waar mensen op adem kunnen komen. In de tijd dat mensen in 
de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan 
een vervolgtraject (en eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan 
zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van 
vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van 
herkomst. De bewoners van de Halte hebben vaak een bewogen tijd 
achter de rug, de Halte biedt hen rust. De Diaconie helpt hen daarbij. 
Helpt u ook? Meer lezen: stekdenhaag.nl/dehalte 

Creëren van banen voor jonge Syrische vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht 
gekomen in de buurlanden. Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar 
in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan 
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een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen 
werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge 
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 
een eigen bedrijf.  

Protestantse Kerk Jong Protestant – Ontdekken wat Kerst betekent 
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor 
zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen 
hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? 
Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in 
de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo 
meer over de Bijbel. Meer lezen kan hier: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-jong-
protestant-2022-ontdekken-wat-kerst-betekent/ 

KiA Kerstcollecte – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige 
situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst 
met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en 
maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in 
Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, 
omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter 
leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze 
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de 
jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.  

 

*.*.* 
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Over de Kliederkerk - zondag 6 november 2022 - in de Lutherse kerk  

door Abel de Koning (zeven jaar) en zijn mama  

we konden knutsele, een schaap van papier met wol van watjes. een 
cakéje versieren. met spikkels. en letters. 
er waren koekjes met limonade. 
en tekeningen kleuren.  

servetten vauwen.  

er waaren 40 kinderen. mama denkt 20. dominee vertelde een 
verhaal. over een herder. die ging samen aan tafel. 
de poppetjes stonden op de grond 
de dominee zat op een kussen. wij ook.  

we gingen knakworst eten en soep eten. met kaarsjes aan. en zingen. 
buiten was het al donker. met regen.  

kom ook! 
je bend welkom.  

liefs abel en imma.  
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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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