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Elleke Bal is met vakantie en ik mag ‘Om en Bij’ weer een keer doen. 

Het ziet er dus iets anders uit dan dat u gewend bent, maar wel weer 

met mooie bijdragen.  

Maar het geeft mij wel gelegenheid om Elleke ook vanaf deze plaats 

te bedanken voor haar werkzaamheden voor dit blad, Gijs voor het 

meelezen, en Thea en Hans voor het ophalen bij Nick (die de 

vermenigvuldiging doet) en het klaarmaken van de pakjes voor de 

bezorgers. En Thea en Hans hebben zelf ook nog een behoorlijke 

bezorgwijk. Onze wijkgemeente is groot. 

De vakantie staat voor de deur. Ds Jannet van der Spek heeft 

vakantie van 9 juli tot en met 5 augustus.  Esther Israël is er wel, en u 

kunt via Els Bisschops altijd bij één van ons terecht. In de weekmail 

zullen wij steeds opnemen wie er bereikbaar is. Ontvangt u de 

weekmail nog niet? Via onze website vindt u een aanmeldformulier 

https://www.lukaskerk-denhaag.nl/weekmail 

Er is heel hard gewerkt in de Lukaskerk de afgelopen maanden en het 

zal u zijn opgevallen dat Petra Hamerslag daar een grote rol heeft 

gespeeld. Dank, dank, dank je wel Petra! 

De zolder is zo goed als leeg en schoon en daar kunnen de 

werkzaamheden begonnen worden.  

De apparatuur in de keuken is vernieuwd. En er is al gekookt. Het was 

even spannend. Gas was al afgekoppeld, en in plaats van dinsdag 

werd de inductieplaat woensdag geplaatst. En woensdagavond was 

er kringviering met maaltijd. Het is gelukt. We hebben een heerlijke 

soep gegeten, met liefde gemaakt door onze buren uit de 

Pakistaanse moskee. Die van de goede buur! 

Veel reden om dankbaar de zomer in te gaan. De Lukaskerk blijft 

open. Op zondag en door de week. En u bent welkom, en we hopen u 

daar te ontmoeten. 

Margriet Quarles van Ufford 

https://www.lukaskerk-denhaag.nl/weekmail
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Lied op weg naar Emmaus 

We zijn al zo lang op weg 
weg van de stad van onze hoop 
naar een dorp waar het beter moet zijn 
Geloofden we niet 
dat we de angst konden overwinnen 
de angst van de oude schoonmaakster 
om ontslagen te worden 
de angst van de vrouw uit Iran 
om uitgewezen te worden 
de angst van de opgejaagde zieke 
om opgenomen te worden 
voor altijd 

Wij zijn al zo lang op weg 
de zelfde de verkeerde kant op 
weg van de stad van onze hoop 
naar het dorp waar water moet zijn 
Dachten we niet 
dat we vrij waren en bevrijden konden 
al die ongelukkigen 
die jongen met ADHD 
zonder assertieve ouders 
die blijft zitten en straf krijgt 
die man op zijn scooter 
veroordeeld tot het verkeerde werk 
een leven lang 
de vrouw die doof en stom is 
in het verkeerde land 
op het verkeerde moment 
versleten door het werk 
voor brood alleen 
een leven lang 
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Wij waren al zo lang op weg 
de zelfde de verkeerde kant op 
weg van de stad van onze hoop 
die daar nog begraven ligt 
Toen ontmoetten we iemand 
die zijn brood met ons deelde 
die het nieuwe water toonde 
hier in de stad van onze hoop 
ik ben het water 
jij bent het water 
hij is het water 
zij is het water 
 

Toen keerden wij om en gingen 
naar de stad van de begraven hoop 
op naar Jeruzalem 
Die met het water gaat mee 
die met het brood gaat mee 
wij zullen het water vinden 
wij zullen het water zijn 
Ik ben het water des levens 
jij bent het water des levens 
we zijn het water des levens 
gij zijt het water des levens 
wij zullen het water vinden 
wij zullen het water zijn 

uit: Dorothee Sölle, De langste adem. Ten Have 1976, vertaling Ria 
van Hengel, licht bewerkt JvdS 

Gelezen in de viering van 24 april 
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Ontmoetingen in de Lukaskerk 
door Esther Israël 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Werp door de week een blik in de Lukaskerk en je ziet een 
verscheidenheid aan activiteiten die plaats vindt. Onder andere de 
kringvieringen, het Mamaverhalenkoor, de cursus Opvoeden in 
Verbinding, de mannengroep, op dinsdag- en donderdagmiddag het 
open huis, taal- en bijles, Luisterkracht, en sinds kort de kook- en 
eetgroep. Allemaal momenten waarop mensen, overal vandaan, 
elkaar ontmoeten. Er ontstaan vriendschappen en zo ontmoeten 
mensen elkaar ook buiten de Lukaskerk. De één helpt de ander bij 
een klus. En er wordt meegeleefd als het niet goed gaat met iemand. 
Er vormen zich ook ‘dwarsverbanden’. Een deelnemer van de kook- 
en eetgroep wil beter leren koken en wordt nu door ervaren 
Lukaskoks gevraagd om mee te helpen met koken, bijvoorbeeld voor 
een kringviering. Hij werkt daarmee gelijk aan zijn kookskills. Eén van 
de vrijwilligers die taalles geeft kwam via haar leerling een keer kijken 
bij het mamaverhalenkoor en zingt nu enthousiast mee. Er zijn 
mensen die meedoen met meerdere activiteiten en daardoor veel 
anderen leren kennen. Op deze manier bouwen we met z’n allen aan 
een gemeenschap in de Lukaskerk. Een plek waar mensen zich thuis 
voelen; beter gezegd: thuis zijn, iedereen kan meedoen, waar 
talenten ingezet en ontdekt worden. Een plek waar mensen zich met 
elkaar verbinden en waar vreugde en gebrokenheid gedeeld wordt. 
In de ontmoeting met de ander ontdek je elkaars levenskracht en 
veerkracht. Iedereen heeft in zo’n gemeenschap iets te geven en mag 
ontvangen. Als we voldoende ruimte voor en met elkaar creëren, kan 
deze gemeenschap steeds verder groeien en bloeien. Mogen we 
zeggen dat we dan iets van het Koninkrijk kunnen ervaren? 
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Hoe de Papoea’s Jezus Christus hebben leren kennen 
Door: Simon Sapioper, verteld in de viering van Pinksteren 2022 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik wil u vertellen hoe de Papoea’s Jezus Christus hebben leren 
kennen. 
Ooit kwam een groep witte, westerse zendelingen naar Papoea. 
Ottow en Geissler uit Berlijn, Duitsland (en van de Heldring Mission, 
Nederland) die betrokken waren bij de evangelisatiemissie naar het 
land Papua. 
Mensen die er zo uitzagen, kenden de Papoea's nog niet. Ze waren in 
die tijd erg wantrouwend tegenover buitenlanders.  
De zendelingen hadden Javaanse en Molukse mannen meegenomen 
om hen te helpen. Deze mannen waren moslim. Zij werden naar de 
Papoea’s toegestuurd om hen gerust te stellen. Inwoners van het 
vasteland Doreri Manokwari erkenden dat de Sultan van Tidore, 
wiens dogma de Islam is, die onder de controle stond van de 
Nederlandse regering, het niet erg leek te vinden als christelijke 
missionarissen naar Mansiman Papoea kwamen. Zodra de brief van 
Nederland Ternate bereikte, waren Ottow en Geissier dolblij met het 
nieuws van hun vertrek naar Papua.  
Papoea’s stonden toen bekend om hun roven en vechten en leven 
van de handel. Hun huizen werden boven het water gebouwd om 
hen te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Ottow en Geissier 
ontvingen een reisbrief van de Sultan van Tidore met toestemming 
om het christendom te verspreiden. 
Op 5 februari 1855  ging het schip Ternate voor anker voor het eiland 
Manansbari (Mansinam). 'Je kunt je niet voorstellen hoeveel vreugde 
we voelden toen we eindelijk onze bestemming zagen, aldus Geissler. 
Zondagochtend gingen we voor anker om aan te meren in baai van 
Doreri,  Geissler aldus.  
Zoals hun laatste daad was toen ze uit Europa vertrokken, biddend, 
gingen ze ook op Manansbari het struikgewas in en vielen op hun 
knieën en spraken uit met heel hun hart: “ In de naam van Jezus 
zetten we voet op dit land”.  
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“Jezus?”, vroegen de Papoea’s, “die kennen wij al!”   
De Papoea’s kenden de naam van Jezus  dus al. Zijn naam was 
dezelfde als die van “de kracht van het Koreri (Hemel) door 
Manarmakeri”. Door de ontmoeting met de zendelingen en alles wat 
daarna gebeurde, werd de kerk in Papoea opgebouwd, zowel door de 
zendelingen als de Papoea’s. 
Een mooie vraag om over na te denken: Had de Heilige Geest de 
Papoea’s al met Jezus Christus in contact gebracht door de “kracht 
van het Koreri”?   
En heel bijzonder is dat moslims hebben geholpen de zendelingen 
met de Papoea’s in contact te brengen. Ze hebben dus een 
belangrijke rol gehad bij het in gesprek brengen van de Europese 
zendelingen en de Papoea’s. Zo brachten ze vertrouwen waar angst 
was. Heeft de Heilige Geest ook hen ingezet om het evangelie te 
brengen? 
Zeker is dat Gods Geest zijn eigen weg gaat!  
 

*.*.*.* 
 
Ouderenviering 
Door: Christine Scheurkogel 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Op 15 mei genoten we met elkaar van de ouderendienst, ’s middags, 
in de Lutherse kerk onder de warme leiding van ds . Erwin de Fouw  
De volgende dienst zal zo mogelijk  eind augustus zijn. Welkom! U 
krijgt op tijd een brief met de uitnodiging.   
 
Als u nog niet in het adressenbestand staat en wel graag naar de 
ouderendienst zou willen, neem dan contact op met Christine. 

*.*.*.* 
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Opvoeden in verbinding 

door: Christine Scheurkogel 

------------------------------------------------------------------------------------- 
De tweede groep cursisten van dit seizoen heeft twee goede 
maanden afgesloten met een feestje. Het animerende van deze 
cursus is, dat moeders van echt verschillende afkomst en opleiding 
elkaar vinden in gesprekken over ‘de praktijk van opvoeden’. 
Volgende cursus start na de zomer. Als u mensen kent met kinderen 
0 tot 12 jaar, tip ze? Het is erg leuk om een gemêleerde groep te 
hebben! 
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Activiteiten juli 2022 
 

Zondag  
3 juli 

Viering in de stijl van Taizé Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk 10.15 

Dinsdag  
5 juli 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenmiddag – afsluiting seizoen  

Woensdag   
6 juli 

Viering door de week 
brood en soep om 18.00u 

Lukaskerk 19.00  

Donderdag  
7 juli 

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  
10 juli 

Viering 
ds Christiaan Donner 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk 10.15 

Dinsdag  
12 juli 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 
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Woensdag 
13 juli 

Kringviering met een 
eenvoudige maaltijd 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag 
14 juli 

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  
17 juli 
 
 

Viering met de Lutheranen 
ds Erwin de Fouw 

Lukaskerk 10.15 

 Geen eredienst in de Lutherse Kerk  

Dinsdag  
19 juli 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag 
21 juli 

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  
24 juli 

Viering met de Lutheranen 
ds Erwin de Fouw 

Lukaskerk 10.15 

 Geen eredienst in de Lutherse Kerk  
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Dinsdag  
26 juli 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag 
28 juli 

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  
31 juli 

Viering met de lutheranen 
Jenne de Haan 

Lukaskerk 10.15 

 Geen eredienst in de lutherse Kerk  

Dinsdag  
2 augustus 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag   
3 augustus 

Viering door de week,           
soep en brood 18.00 uur 

Lukaskerk 19.00 

Donderdag  
4 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 
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Seniorenkring in de zomer. 
Op dinsdag 5 juli sluiten we het seizoen af met een gezellig dagje uit. 
We blijven dichtbij huis, nl in Madurodam. Wij hopen dat het een 
heel gezellige, zonnige afsluiting van het seizoen wordt.  
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 / thee klaar en kunnen we 
gezellig bijpraten.  
Namens alle vrijwilligers wens ik u allen 
een heel goede, zonnige en gezonde 
zomer.  
Els Pellen.  

 
Kringvieringen in de zomer – Relax! en Boos! 
door ds Jannet van der Spek 

Ook in de zomer gaan we door met de maandelijkse viering op 
woensdag. Samen vieren in vrede. Mensen bereiden de viering voor. 
We spreken, luisteren, zingen en bidden rond de kaarsenboom en 
praten verder over het thema tijdens een eenvoudige maaltijd. Wat 
mij betreft een ijzersterke formule. We ontmoeten elkaar op een 
manier waar je zomaar op straat of zelfs in de Lukas bij de koffie niet 
zomaar aan toe komt. Misschien een goed idee om dat deze zomer 
eens uit te proberen. 

Op 13 juli is het thema Relax! Het is zomer! Waar vind jij rust in alles 
wat ons belaagt en om ons heen schreeuwt? Hoe lukt dat en hoe lukt 
dat niet? Wie mee wil voorbereiden kan zich aanmelden bij Esther 
Israël, @: eisrael@stekdenhaag.nl 

Op 17 augustus is het thema Boos! Het kan wel zomer wezen, maar 
woede om zoveel houdt aan. Waar ben jij boos over? Hoe voorkom je 
dat boosheid meer kapot maakt dan je lief is? Hoe kan het ook een 
positieve kracht zijn? Wie mee wil voorbereiden kan zich aanmelden 
bij Jannet van der Spek, @: jmtvdspek@hetnet.nl 

mailto:jmtvdspek@hetnet.nl
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Workshops 

door: Christine Scheurkogel 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Esther en Danielle (Havenkerk) hadden het druk in mei. Uit de cursus 
kwam het  verzoek van de moeders om een extra bijeenkomst:  
Wanneer en hoe vertel ik ‘het ‘ mijn kind, mijn dochter, en de zoons? 
Oftewel: seksualiteit, wat weet je zelf (niet) en wat geef je door? Dat 
de vraag kwam, zegt al iets over de vertrouwelijkheid die tijdens de 
cursus was gegroeid. En de open informatie leverde een heel goede 
en zinvolle extra ochtend met elkaar op.  Hoe kijk je aan tegen de 
voorlichting die in Nederland gewoon is? Wat wil je dat school 
vertelt, wat liever zelf - met je eigen waarden -zeggen? Ook wij leren 
bij! Deze houden we er graag in! 
Een andere workshop kon Esther aanbieden: ‘voor vrouwen vanaf ca 
40 jaar’ 
Vanuit een van de huisartspraktijken in de Schilderswijk kwam een 
verpleegkundige, die veel ervaring had met multiculti achtergronden, 
uitleggen wat er in het lichaam van vrouwen gebeurt en wat de 
overgang met zich meebrengt. De deelnemersgroep was niet zo 
groot, maar heel erg gemotiveerd. Volgende keer  zal zeker als een 
‘olievlek’ werken door de mond-tot-mond reclame. Tip: – het kan ook 
wel eens zinvol zijn voor de mannengroep? 

 

*.*.*. 
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LIEF EN LEED DELEN IN DE LUKASKERK: MEI 2022 

Door: Berdien Penning, namens de bloemengroep 

------------------------------------------------------------------------------------- 
BLOEMEN gaven we in de maand mei  aan:  
Cornelien, Folly, Ans, alle vrouwen kregen een bloem op Moederdag, 
Roelfien ( haar vader is overleden), vriend van Willem, Runet ( haar 
moeder is overleden), Saskia en Dick, Gerrit de Groot en Riny 
Hoitenga, Klaas Koffeman, die met emeritaat gaat en afscheid nam 
van het Straatpastoraat ( via Leonne), Els Bisschops, Ment, Sara ( 
omdat ze ziek was en nog niet gedoopt kon worden). 
EEN VERJAARDAGSKAART  stuurden  we naar:  
Endeshaw Tissink, Mevr. Hoekstra, Carla v.d. Post, Anna Hovsepyan, 
Riet, Mandana, Saskia, Sytske, Jelleke, Tamar, Cees v.d. L. , Licia, Krijn 
EEN EXTRA KAART stuurden we naar: 
Ronald Warnink, Klaas Koffeman, Roelfien 
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Collectes 
Door: Fokke Brouwer, Petra Hamerslag, Kees Ton 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opbrengsten collectes mei 2022 
 
1e collecte 
1 mei  Wijkdiaconie € 117,45 
8 mei  Kerk in Actie Noodhulp: Nigeria, werken aan vrede  € 
72,85 
15 mei  Vrouwencentrum Kariboe Bibi  € 134,25 
26 mei Wijkdiaconie € 72,50 
 
2de collecte 
  1 mei, Eigen wijkgemeente                                               €    78,60 
  8 mei, Eigen wijkgemeente                                               €    70,57 
15 mei, Eigen wijkgemeente                                               € 115,90 
21 mei, PKN Missionair werk                                              €    41,50  
26 mei, Eigen wijkgemeente                                               €    49,40 
 
 
COLLECTEROOSTER LUKASKERK JULI 2022 
 

3 juli Wijkdiaconie Wijkgemeente 

10 
juli 

KiA Werelddiaconaat India Eigen Gemeentewerk 

17 
juli 

Aandachtscentrum Wijkgemeente 

24 
juli 

Wijkdiaconie Dovenpastoraat 

31 
juli 

Maatjesproject ‘Blijf je nog 
even?’ 

Wijkgemeente 
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KiA Werelddiaconaat India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een 
toekomst. 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 
buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met 
een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de 
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- 
en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het 
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen 
met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen 
kerkinactie.nl/onderwijsindia 
 
Aandachtscentrum 
Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van 
ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en 
levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van 
de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een 
stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze 
gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem 
komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon 
onder elkaar met een kopje thee of koffie. 
 
Dovenpastoraat 
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een 
samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de 
Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijk Gereformeerde kerken 
in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is 
voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze 
kerken er samen aan dat dove mensen optimaal kunnen deelhebben 
aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams 
van dove en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden 
ondersteund door een aantal landelijke medewerkers. 
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Maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ 
Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een samenwerking tussen 
Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een 
vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een 
jaar geregeld bezoekt om te praten over levensvragen. Als je ouder 
wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals 
vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte 
keuzen, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het 
doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te 
delen. Juist in deze tijd van afgenomen zorg is dit erg belangrijk, 
daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een 
financiële bijdrage. 
Een filmpje met een voorbeeld van een koppeling: Eerste Hulp bij 
Eenzaamheid Aflevering 20 - YouTube 

 

Afscheid van een Straatpastor, 19 mei 2022. 
Door: Christine Scheurkogel 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Met een heleboel mensen uit Den Haag waren we bij elkaar in de 
Juffrouw Idastraat. Het ging om een “Zinposium” op de middag van 
19 mei. Een leuk woordgrapje: Hoe haal je de zin, de motivatie, tot 
uit je tenen - als je te maken hebt met zoveel mensen in de stad, die 
vooral tegenslag kenden? 
Het straatpastoraat zorgt voor aandacht, en voor praktische hulp, 
voor rechtshulp ook. Samen met vrijwilligers. Samen werken met  
Dakloze mensen. Vaak mensen die nog net niet op straat slapen, 
maar wel zonder een ‘thuis’ zijn, en elke dag met de stress en de 
dagelijkse zorgen  opstaan en moeten zoeken naar oplossingen in 
hun bestaan. “Ontdakte” mensen, zei Klaas Koffeman ook - om aan te 
geven dat het niet ‘aan hen’ ligt, of niet altijd, of niet helemaal. Maar 
dat het door de regeltjes van onze samenleving zómaar kan gebeuren 
dat je in datzelfde schuitje zit. Na een inleiding van de schrijver van 
het boek ‘Uitgewoond’  konden we ook samen hardop in groepjes 
nadenken. Het was een zinnige, boeiende middag. Gevolgd door een 

https://www.youtube.com/watch?v=H5GLv_VNUv0
https://www.youtube.com/watch?v=H5GLv_VNUv0
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feest, bij het Stadsklooster,  met nog veel méér mensen. Die nu na 
vele jaren gedag moesten zeggen tegen ds. Klaas die met pensioen 
gaat. Het feest kon ik niet meemaken maar ik hoorde er mooie 
verhalen over.  
Zelf heb ik het boek gekocht en gelezen- en ik kan het van harte 
aanbevelen.  Leen het (sorry, wel met mijn streepjes in de kantlijn) 
gerust van me:   Uitgewoond, door Cody Hochstenbach (1989)  
Heel leesbaar, heel actueel (en heel zorgvuldig onderbouwd) schrijft 
hij over de wooncrisis die veel mensenlevens verwoest, en legt uit 
dat het niet een kwestie is van pech hebben. Van doelbewuste 
keuzes die in de politiek zijn gemaakt, en die weerspiegelen hoe de 
samenleving is veranderd. Binnen een paar decennia. Zo  werd 
‘volkshuisvesting’ van ‘sociale huurwoning’ totaal onderuit gehaald 
door het recht op een betaalbare woning te verkwanselen voor de 
ideeën die bij economisch denken opgeld deden. De schrijver haalt - 
stuk voor stuk - ‘Mythes’ voor het voetlicht. “Mythes” noemt hij ze: 
algemeen gehoorde uitspraken over hoe het zo gekomen is dat we te 
weinig goede en betaalbare huizen hebben. Schrijnend en scherp  
laat hij zien wat voor bullshit die uitspraken zijn. Om razend van te 
worden. En dat is precies de bedoeling: deze dertiger hoopt dat we 
ons - als goegemeente, maar ook als politici - nu eens op de feiten 
richten.  En op recht en daarna op echte oplossingen.   Een waardige 
en zinvolle manier om mee te denken over wat de straatpastores 
doen, en waarom ze eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn…. 
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Leven in Limbo 
Door: Christine Scheurkogel 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Als u TV terug kunt kijken, denk dan eens aan de serie die op tv was 
in de week voor Pinksteren met de naam ‘Leven in Limbo’. Mensen 
komen  in beeld, terwijl dat eigenlijk niet kan:  ze bestaan niet.   Ze 
leven wel hier, zonder papieren. Zoals die jongen ( pardon, veertiger) 
waar nooit aangifte gedaan was van zijn geboorte. Wáár hij ook 
leefde, er kon een heleboel niet…hij was een speelbal tussen de 
autoriteiten en instanties gebleven. Ook in Den Haag en bij de Lukas 
kennen we zulke mensen. Binnenkort komt op de Hooftskade een 
plek voor het Wereldhuis (nu nog in de Paardenberg). Vóór we gaan 
roepen dat er geen plaats is/ meer moet zijn voor ‘hullie’… eerst 
maar goed durven kijken naar wie die mensen zijn, wat ze kunnen, 
wat ze denken,  en  naar al onze eigen onmacht ? 
 

*.*.*.* 
 
Wereldhuis – Plek voor mensen zonder verblijfsvergunning 
Van de website van Stek – voor Stad en Kerk 
 
Het Wereldhuis is een plek in Den Haag waar mensen zonder 
verblijfsvergunning terecht kunnen, voor steun en advies of om 
elkaar te ontmoeten. De mensen die er komen hebben allemaal hun 
eigen verhaal en reden om in Nederland te zijn. Sommigen zijn 
gevlucht voor geweld of onderdrukking, anderen zijn het slachtoffer 
van mensensmokkel of mensenhandel en weer anderen zagen 
simpelweg geen andere manier om te overleven. En ook al hebben ze 
geen verblijfsvergunning, ze hebben wel degelijk rechten. 

Het Wereldhuis helpt ze deze rechten te benutten, biedt een 
luisterend oor en een moment van rust. 
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Nieuwe keuken 
Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Als u dit leest is de nieuwe keuken geplaatst. Veel uitzoek- en 
technisch werk om de plaatsing van de nieuwe afzuigkap, de inductie 
kookplaten, de 
nieuwe elektrische oven, de nieuwe vaatwasser en de nieuwe 
koelkast te bewerkstelligen gingen eraan vooraf.  Maar het staat! 
Omdat we nu op inductieplaten koken hebben we de pannen moeten 
vervangen en meeste daarvan hebben een goede nieuwe 
bestemming gekregen. 
De vaatwasser hebben we verkocht via Marktplaats.  We zijn er blij 
mee en bovendien zijn we er als Lukaskerk weer ''groener'' 
op geworden! 

 
 

 

 


