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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 maart 2021 
uiterlijk 14 februari 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 
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God met ons 
Bijeenkomsten op 22 februari en 15 maart 
Door: Dominee Jannet van der Spek 

Kruis, offer, verzoening, lijden, opstanding. Oude woorden, maar wat 
kunnen ze ons vandaag de dag nog zeggen? Rowan Williams schreef 
een toegankelijk boekje waarin hij vertelt wat deze woorden in al hun 
meerduidigheid vroeger en nu aan christenen te zeggen hadden en 
hebben. Paasgeloof. Het dagblad Trouw schrijft hierover: “Williams’ 
uiteenzetting rust op twee vooronderstellingen: mensen vroegen 
waren niet dommer dan wij, en beeldende taal is beter in staat om 
over God te spreken dan strikt gereguleerde, 
dichtgetimmerde taal”.  

In de komende veertigdagentijd wil ik op twee 
avonden een aantal fragmenten uit dit boekje 
lezen. Vanwege de corona doen we dat 
waarschijnlijk per Zoom. U hebt daarvoor een 
beeldscherm (laptop, smartphone) met camera 
nodig. Laat het weten of u daar hulp bij nodig 
hebt. Aanmelden graag voor 20 februari. U 
krijgt dan een link en indien nodig een aantal 
fragmenten toegestuurd. 

Jannet van der Spek, @ jmtvdspek@hetnet.nl 
22 februari en 15 maart 19.30 uur 
Rowan Williams, God met ons, Abdij van Berne, 2018, € 14,90 

*.*.* 

De solidariteitsmaaltijden 
Door: Esther Israël, diaconaal werker 

In de adventsperiode zijn we viermaal bij elkaar 
gekomen voor een solidariteitsmaaltijd. De 
vieringen waren voorbereid door verschillende 
groepjes en vrijwilligers. We startten met 

verpleegkundige Suzanne Gerretsen die haar indrukwekkende 

mailto:jmtvdspek@hetnet.nl
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ervaringen vertelde over haar vrijwilligerswerk in kamp Moria. Eén 
van haar verhalen blijft me in het bijzonder bij. Elke avond staat een 
jongetje in de rij die een wondje aan zijn oor heeft. Suzanne smeert 
het in met een beetje zalf. Het wondje is al snel genezen, maar hij 
blijft dagelijks komen en Suzanne blijf zalf smeren. Even persoonlijke 
aandacht, even aangeraakt worden… 

De maaltijden noemen we sober, maar waren enorm lekker! Wat een 
geweldige koks hebben we toch. Jan Becht, Corrie en Mandana: 
hartelijk dank! Die dank geldt ook aan eenieder die meegeholpen 
heeft op wat voor manier dan ook. 

De opbrengst van de maaltijden gaat naar de vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Tijdens de maaltijden is €566,10 euro opgehaald. Op 
de rekening van de diaconie is nog eens €796 gestort. In totaal is er 
dan ook €1362,10 overgemaakt aan dit goede doel! 

Op 17 februari is het Aswoensdag. Daarna starten de 
solidariteitsmaaltijden en vieringen in de veertigdagentijd, elke 
woensdagavond van 24 februari tot en met 24 maart. Het thema van 
de PKN is ‘Ik ben er voor jou’. Wellicht nemen we dit thema over. U 
hoort er nog over. Als u mee wilt helpen met het voorbereiden van 
één van de vieringen of uw handen uit de mouwen wilt steken tijdens 
de vieringen: u bent van harte welkom om mee te doen! Ik hoor 
graag van u.  

*.*.* 

Terugblik op Kerst 
Door: Dominee Jannet van der Spek 

Het is misschien een beetje laat om op kerst terug te kijken. 17 
februari is het aswoensdag. We kijken al uit naar Pasen. Toch wil ik 
ook nog terugblikken. Op 14 december werd tamelijk onverwacht de 
lockdown verzwaard. De winkels en scholen gingen van de ene op de 
andere dag dicht. Als een van de weinige maatschappelijke 
organisaties mochten en moesten de kerken zelf overwegen en 
beslissen wat te doen. Gaan we net als de meeste andere instellingen 
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dicht? Solidair met allen die niet mogen samenkomen? Of hoort 
ontmoeting en vieren op Kerst tot de essentiële zaken en met alle 
voorzorgsmaatregelen binnen de mogelijkheden? De richtlijnen voor 
buurthuizen geeft bijvoorbeeld die mogelijkheid om samen te komen 
met sociaal kwetsbare mensen. Lastige beslissingen. 

De Lukaskerk heeft ervoor gekozen om te blijven samen komen. Veel 
minder dan anders, maar op kerst toch met 4 x 25 mensen. Steeds 
een andere groep. Tussendoor hebben we geventileerd. Het was een 
voorrecht en een groot feest. De lulukliederkerst in de Lutherse Kerk 
ging niet door. De kinderen maakten een filmpje waarin ze hun 
kerstboodschap lieten zien. Cornelien Luirink maakte daarvoor dit 
prachtige gedicht 

KERST 
De Kerststal is af, de kaarten zijn klaar 
Overal versieringen en engelenhaar 
De kerstboom staat, de piek in top 
Warmte en sfeer, in een notendop 
Het allerfijnst dierbaren om je heen 
Kerstknuffels, niemand is alleen 
Nu is er corona, het is anders dit jaar 
Afstand, we mogen niet bij elkaar 
Zoomen en appen, beeldbellen op het internet 
En vinden de stilte, stilte voor een gebed 
We houden elkaar vast in gedachten 
Vragen Gods kracht in donkere nachten 
Voor iedereen dat er Vrede mag zijn 
Voor jou en mij voor groot en klein 

Cornelien Luirink 

*.*.* 
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De kerk voor, tijdens en na kerst 
Door: Margriet Quarles 

‘Komt er een kerstboom?’ was de vraag. ‘Ik denk het niet’, was mijn 
antwoord. 
‘Maar dat is toch gezellig, we kunnen toch niet zonder kerstboom?’, 
was de reactie. 
‘Ik denk het wel’, was mijn antwoord. 
 
Er is zelden zo met het meubilair in de kerk gesjouwd als het 
afgelopen jaar, en ik zag het niet zitten om daar een kerstboom aan 
toe te voegen. Gelukkig wist Christiaan raad, en op een 
dinsdagmiddag hebben we de kerk versierd en in december is 
geconstateerd dat we heel goed zonder kerstboom kunnen. 
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En op dinsdag 5 januari ’s middags 
ruimden we weer op. Alles van de 
muren, en naar boven (en naar de 
tuin). We vonden het maar saai en 
leeg. Corrie wist raad: 
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En de kerstboom die er wel was (maar dan in het klein) in het halletje 
en buiten, die heeft Willem in de tuin gezet: 

 
*.*.* 

Gelijkwaardigheid 
Door: Corrie Hoogendoorn 

Na een van de kringvieringen in de Lukaskerk 
wilde Robèrt wel een emmertje soep 
meenemen voor S. Hij vroeg of het nog warm 
was en of er een lepel bij mocht. Dat kon 

allemaal geregeld worden. En daar ging hij, Robèrt op de fiets naar 
een plek in de stad waar S. zich ophoudt. 
 
Korte tijd daarvoor vertelde hij mij dat hij S. gevraagd had of hij een 
warme voetenzak wilde hebben. Dan zou hij die voor hem kopen, 
want S slaapt buiten en er werd koud weer voorspeld. “Eerlijk gezegd 
heb ik liever twee pakjes sigaretten was het antwoord.” 
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“O ja? en welke sigaretten moeten dat dan zijn?” 
Ze kwamen er samen uit en Robèrt bracht hem bij zijn volgende 
bezoek de felbegeerde sigaretten. 
 
Hij zat te schaterlachen toen hij me het verhaal vertelde. Hij zei me 
dat de reactie van S. voelde als echte vriendschap. Gewoon jezelf zijn 
bij de ander. 

*.*.* 
Collectes 
Opbrengsten 
 
6 december: diaconie en wijkgemeente, ieder €71,25 
13 december: kinderen in de knel en missionair werk, €60,60 en   
€61,00 
20 december: de halte en wijkgemeente: €38,00 en €37,95 
27 december: wijkdiaconie en eindejaarscollecte: €22,50 en €22,20 
3 januari: wijkdiaconie en wijkgemeente: €43,00 en €40,00 
10 januari: maatjes 2 go en studentenpastoraat Haastu: €49,50 en 
€43,00 
17 januari: Aandachtscentrum en landelijk pastoraat: €53,00 en 
€53,25 
 
Bij bovenstaande bedragen is niet meegeteld het geld wat digitaal 
gestort wordt. 
 
Collecten de komende maand 
 
7 februari: wijkdiaconie en wijkgemeente 
14 februari: Kerk in Actie noodhulp en wijkgemeente 
21 februari: Kerk in Actie werelddiaconaat en eigen gemeentewerk 
28 februari: Buurt en kerkhuis Bethel en PKN missionair werk 
 
 

*.*.* 
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Op het moment dat we deze Om en Bij de Lukaskerk maakten, waren 
we in afwachting van aanscherping van coronamaatregelen. Weet u 
niet zeker of iets doorgaat? Mail gerust naar lukaskerk@hotmail.com, 
bel of app de dominee of houd onze website in de gaten.  
 
Activiteiten in februari 2021 

 

Maandag 
1 februari 

De buurtlunch is even gestopt. 
Binnenkort bespreken we wanneer en 
hoe we weer kunnen starten.  
 

 

Dinsdag 
2 februari 

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

Lukaskerk  13.30 - 
15.00 

Woensdag  
3 februari 

De viering door de week 
gaat niet door vanwege 
de coronamaatregelen 

Lukaskerk afgelast 

Donderdag 
4 februari 

Voedselbank  Lukaskerk  
 

 
Inloopspreekuur, 
welkom met vragen van 
allerlei aard 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 - 
16.00 

Zondag  
7 februari 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger  
Christiaan Donner 

Lukaskerk  10.15  

mailto:lukaskerk@hotmail.com
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Zondag  
7 februari 

Eredienst Lutherse Kerk, 
alleen digitaal vanwege 
corona 

Lutherse 
Kerk 

 

Maandag  
8 februari 

De buurtlunch is even gestopt. 
Binnenkort bespreken we wanneer en 
hoe we weer kunnen starten.  

 

Dinsdag  
9 februari 

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

Lukaskerk  13.30 - 
15.00 

Donderdag 
11 februari 

Voedselbank  Lukaskerk  
 

 
Inloopspreekuur, 
welkom met vragen van 
allerlei aard 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 - 
16.00 

Zondag  
14 februari 
 
 

Kringviering, voorganger 
Folly Hemrica 

Lukaskerk  10.15 

 
Eredienst Lutherse Kerk, 
alleen digitaal vanwege 
corona 

Lutherse 
Kerk 

 

Maandag  
15 februari  

De buurtlunch is even gestopt. 
Binnenkort bespreken we wanneer en 
hoe we weer kunnen starten.  
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Dinsdag  
16 februari 

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

Lukaskerk  13.30 -
15.00 

Woensdag 
17 februari 

Aswoensdag in de 
Lukaskerk, kringviering 
en maaltijd. 
Voorganger: Jannet van 
der Spek 
(onder voorbehoud 
coronamaatregelen) 

Lukaskerk 18.00 

 Gesprekskring zien en 
gezien worden 

Lukaskerk 20.00 

Donderdag 
18 februari 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, 
welkom met vragen van 
allerlei aard 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 - 
16.00 

Zondag  
21 februari 

Kringviering in de 
Lukaskerk, voorganger 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
alleen digitaal vanwege 
corona 

Lutherse 
Kerk 
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Maandag  
22 februari 

De buurtlunch is even gestopt. 
Binnenkort bespreken we wanneer en 
hoe we weer kunnen starten.  

  

Maandag 
22 februari 

Digitale gespreksavond 
over het boek ‘God met 
Ons’, zie ook pagina 4 

Online 19.30 

Dinsdag  
23 februari 

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

Lukaskerk  13.30 -
15.00 

Woensdag 
24 februari 

Kringviering en 
solidariteitsmaaltijd 
Veertigdagentijd (onder 
voorbehoud 
coronamaatregelen) 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
25 februari 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, 
welkom met vragen van 
allerlei aard 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 - 
16.00 

Zondag 28 
februari 

Gezamenlijke dienst 
Lukas/Luthers, in de 
Lukaskerk. Voorganger: 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 
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Diaconie en penningmeesterschap 
Door: Anna Leest 

In oktober heb ik afscheid genomen als diaken in de Lukaskerk. 
Waltraut Stroh is het team van diakenen komen versterken. De taak 
van penningmeester ben ik nog blijven doen en daar is nu een 
opvolger voor gevonden. Ik ben blij en dankbaar dat Fokke Brouwer 
dit van mij gaat overnemen. Dan op de valreep van mijn definitieve 
afscheid van de diaconie een korte uitleg over wat er met het geld 
van de diaconie van de Lukaskerk gebeurt. 
  
Hoe komt de diaconie aan inkomsten? 
In de viering is altijd een eerste en tweede collecte. De eerste 
collectes zijn voor de wijkdiaconie of een ander, meestal diaconaal 
doel. De tweede collectes zijn voor de wijkgemeente of een ander 
doel. In coronatijd is er in de viering één collecte bij de deur en het 
bedrag wordt gedeeld door 2. Daarnaast wordt door gemeenteleden 
het collectegeld gestort op rekening van de diaconie en/of 
wijkgemeente. 
De inkomsten voor de wijkdiaconie komen voor een groot deel van 
de collectes van de wijkdiaconie én van giften van gemeenteleden. 
Het is fijn dat er door gemeenteleden extra wordt bijgedragen aan de 
diaconie. Indien er te weinig inkomsten zijn, draagt de centrale 
diaconie van de protestantse gemeente Den Haag bij. 
Waar wordt het geld van de diaconie aan uitgegeven? Hieronder een 
paar voorbeelden. 
 
Individuele ondersteuning is een belangrijk doel voor de diaconie, 
voor gemeenteleden van de Lukaskerk (of mensen die een band met 
de Lukaskerk hebben) en die (eenmalig) ondersteuning nodig 
hebben.  
 
(Een deel van) de kosten voor vrijwilligersactiviteiten, bijvoorbeeld 
de vrijwilligersdag, maar ook kosten voor maaltijden van vrijwilligers 
van het maaltijdproject op dinsdag, kosten voor koffie, etc. 
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De boodschappen van de solidariteitsmaaltijden (dat zijn de 
maaltijden bij de vieringen op woensdag in de Adventstijd en de 40 
dagentijd) worden betaald door de diaconie, zodat de opbrengst van 
de collecte die bij de maaltijd wordt gehouden, naar een goed doel 
gaat.  
 
Ieder jaar rond de kerst worden de ouderen verblijd met een 
bezoekje van een gemeentelid die een kerstattentie voor hen 
meebrengt. Een deel van de kosten voor de middagdiensten voor 
ouderen en ouderenactiviteiten, worden door de diaconie betaald. 
Vakantiekosten voor minderbedeelden kunnen door de diaconie 
(deels) vergoed worden.  
 
Kent u iemand uit de gemeente (of iemand die een band heeft met 
de Lukaskerk) die in financiële nood verkeert of betreft het uzelf? 
Praat erover met een diaken, met diaconaal werker Esther Israël of 
met dominee Jannet van der Spek. Er wordt dan bekeken wat het 
probleem is en of en hoe er ondersteund kan worden. 
Heeft u vragen over de financiën of een declaratie voor de diaconie 
dan kunt u contact opnemen met Fokke Brouwer (mailadres 
fmb@ziggo.nl).  

*.*.* 
 
Lukaskerk Groene Kerk 
Door: Waltraut Stroh en Martine van Wolfswinkel 

 
De Lukaskerk is een Groene Kerk. Daarom willen we graag de 
volgende activiteiten met jullie delen die ons kunnen helpen te 
genieten van de schepping en duurzaam te leven.  
 
Winter nature challenge 
Juist tijdens een lockdown is het belangrijk om elke dag even buiten 
te komen en te genieten van de schepping. In de winter lijkt er 
misschien weinig te gebeuren, maar de natuur staat nooit stil. Dat 
ontdek je aan de hand van de opdrachten van de A Rocha winter 
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nature challenge. Deze nature challenge werd gemaakt voor de twee 
weken van de kerstvakantie, maar is de hele winter nog leuk om te 
doen - individueel of met huisgenoten - en is ook leuk voor kinderen. 
De winter nature challenge is te vinden op de website van A Rocha 
Nederland: www.arocha.nl/nl/winter-nature-challenge/ 
 
Plastic Free February 
Plastic, het is niet meer uit ons leven weg te denken. Toch heeft 
plastic veel nadelen. Het is niet altijd goed te recyclen en het vergaat 
nooit. Daarom organiseert A Rocha in samenwerking met Climate 
Stewards Nederland Plastic Free February. De hele maand februari 
staan we stil bij ons plasticgebruik en mogelijkheden om dit te 
verminderen. Deelnemers ontvangen elke week een mail met een 
blog, handige informatie en tips. Meedoen? Meld je dan aan bij  

 
Plastic Free February via www.climatestewards.nl/materialen/plastic-
free-february/. Voor geïnteresseerden uit de Lukaskerk willen we 
bovendien graag een app-groepje of mail-groepje opzetten, waarin 
we ervaringen en ideeën uitwisselen over afvalvrij leven in Den Haag. 
Interesse? Laat het dan weten aan Martine van Wolfswinkel (06-
46579468 of martine.vanwolfswinkel@gmail.com).  
 

*.*.* 
Verhuizing 
Dieuwke van Loo, Frank Broersma en hun kinderen Femke, Sytske en 
Jelleke zijn verhuisd naar Ter Apel. Hun nieuwe adres is Viaductstraat 
55, 9561 AC Ter Apel. Het telefoonnummer van Dieuwke is: 06 53 76 
92 65. Op een kaart voor alle ‘Lukassers’ schreven zij: Iedereen 
welkom! 
 

*.*.* 

Over A Rocha 

A Rocha is een internationale beweging van christenen die zich inzetten voor behoud 

van de natuur en zorg voor de schepping. A Rocha is werkzaam op diverse plekken in 

Nederland. In Den Haag beheert A Rocha o.a. het gebied rondom de duinplas in het 

Westduinpark . Kijk voor meer informatie op www.arocha.nl.  

http://www.arocha.nl/nl/winter-nature-challenge/
http://www.climatestewards.nl/materialen/plastic-free-february/
http://www.climatestewards.nl/materialen/plastic-free-february/
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Aanmelden om naar de kerk te gaan 
Door: Margriet Quarles 

Het ziet er naar uit dat we voorlopig niet met meer dan 25 mensen in 
de kerk zitten. We volgen, net als u, de berichten op de voet. 
Zo ziet de kerk er dan uit als er nog niemand is. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn die 25 mensen? Voorganger, ambtsdrager, pianist/organist, 
beamer, bloemen, en kindernevendienst, koster en hulpkoster. Twee 
stoelen proberen we leeg te houden voor mensen die zomaar komen 
binnenlopen omdat ze graag naar de kerk willen.  
 
Tien kerkgangers zijn al ingeroosterd, en dan kunnen zich vijf mensen 
aanmelden via het bekende mailadres 
(aanmeldenvieringlukas@hotmail.com). Heel soms moet ik iemand 
teleurstellen omdat we ‘vol’ zijn. En dan kijkt u ’s morgens naar de 
kerkomroep en dan ziet u lege stoelen. Dat komt omdat mensen niet 
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op de eerste rij durven of willen gaan zitten, omdat die twee 
binnenlopers niet zijn gekomen of omdat er op het laatste moment 
een afmelding was en we niemand meer konden waarschuwen. Zo 
gaat het ongeveer met naar de kerkgaan in Coronatijd. 
Niet leuk, maar wij zijn blij en dankbaar dat het nog steeds zo kan. 
 

*.*.* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*.*.* 

 
 
 
 

Als alles stroomt als een rivier 
wilt u dan mijn bedding zijn 
als alles gaat zoals het gaat 

neemt u mijn hand dan in de uwe 
u bent een mysterie 

en ik verlang naar een glimp 
stroom door 

en toon me u in ‘t glinsteren van een waterdruppel 
 

Djoa van Oostenrijk 
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Seniorenkring 
Door: Els Pellen 

Op 27 december 2020 is Jenneke Thielen overleden. Zij heeft 
jarenlang tot haar en ons grote genoegen deelgenomen aan onze 
seniorenkring. Helaas ging dat de laatste jaren niet meer. Zij mocht 
de gezegende leeftijd van 104 jaar bereiken. 
 
Bij het schrijven van dit stukje zijn er nog steeds geen bijeenkomsten 
mogelijk. Zodra wij weer met de bijeenkomsten voor senioren 
starten, hoort u dat van ons via de kerkmail, via het maandblad of 
voor de vaste deelnemers via een telefonisch bericht. We blijven ook 
in de komende tijd regelmatig contact met elkaar houden via de 
telefoon. En wie weet valt er ook nog wel eens een kaart van Fri en 
Vool in de brievenbus……… 

*.*.* 
 
Inspiratiemiddagen 
Door: Frederik Ekkelboom 

Er zijn even geen inspiratie-ontmoetingen i.v.m. de RIVM adviezen. 
Daarom deze woorden die we iedere keer bij het begin van onze 
maandelijkse ontmoetingen in de Lukaskerk gebruiken. Het is een 
tekst van Henri Nouwen. 
 
Ik ben niet wat ik doe. 
Ik ben niet wat ik heb. 
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. 
Ik ben het geliefde kind van de Eeuwige. 
Dat is wie ik ben. 
Niemand kan dat van mij afnemen. 
Ik hoef mij geen zorgen te maken. 
Ik hoef mij niet te haasten. 
Ik mag vertrouwen. 
 
Graag tot een volgende keer!  
www.inspiratie.vpweb.nl 

http://www.inspiratie.vpweb.nl/
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Voor de kinderen 
Knutselen. Een idee van JOP (jong protestant), de kliederkerk. 
www.jop.nl 
Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de 
overkant van het meer’. Jezus zat al in de boot.” 
- Marcus 4:35 
 
Een boot om te maken samen met papa of mama. 
Wat heb je nodig? 
- Platte, lege flessen (zoals van shampoo) 
- Kurken 
- Mesje om de kurken door de midden te snijden 
- Stokjes voor de mast 
- Papier voor de zeiltjes 
- Stiften, scharen, papier, lijm, stickers etc. om de bootjes te 
versieren. 
 
Neem een platte fles. 
Gebruik een hele kurk of 
een kurk die over de 
lengte doormidden is 
gesneden. De (halve) 
kurk bevestig je op de 
fles met twee strakke 
elastiekjes. In de halve 
kurk kun je een stokje 
prikken. Aan het stokje 
plak je een stuk papier 
als zeil. 
Je kan je boot en zeil 
versieren. 
Het bootje blijft drijven 
op het water! 
 
 

http://www.jop.nl/
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Belangrijke gironummers: 

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – PGG Lukaskerk  
met vermelding van bestemming 
 

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A tnv Diaconie Lukaskerk, Den 
Haag 
 

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A 

t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 

(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor 
het wijkblad, zondagse liturgieën) 
 
Maaltijdcie Lukaskerk 
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASNBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of 
Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject 
 
NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en 
Lukaskerkprojecten 
 
Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd 
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw 
naam en adres. 

*.*.* 
 

Agenda 
Voorlopig gaan veel vaste agenda-activiteiten niet door vanwege het 
coronavirus. De activiteiten die waarschijnlijk wel doorgaan staan in dit 
wijkblad vermeld, zie vanaf pagina 11. 

We blijven vieren en uitzenden via kerkomroep.nl. Helaas kunt u de 
komende tijd niet meer zomaar binnenlopen om de kerkdienst bij te 
wonen.  

U kunt wel mailen naar lukaskerk@hotmail.com of bellen met ds Jannet 
van der Spek of Margriet Quarles. Houd voor de meest actuele informatie 
ook steeds onze website in de gaten: www.lukaskerk-denhaag.nl 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21710
mailto:lukaskerk@hotmail.com
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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rooster activiteiten in februari 

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten: 

www.lukaskerk-denhaag.nl 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

