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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 juli 2021 
uiterlijk 11 juni 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 

mailto:domineelukaskerk@xs4all.nl
mailto:elcabiss@kpnplanet.nl
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Coronamaatregelen en het aanmelden om naar de kerk te gaan 
Door: Margriet Quarles van Ufford 

Een terugkerend onderwerp bij de vergaderingen van moderamen en 
kerkenraad zijn de corona maatregelen.  
 
Er is een groeiend aantal mensen dat één of twee keer ingeënt is, en 
het kabinet kondigt versoepelingen aan. Maar zolang de RIVM- 
maatregelen nog niet zijn aangepast houden wij ons aan de 
anderhalve meter afstand, het mondkapje dragen als je loopt, en zo 
min mogelijk lopen. Zolang passen er ook niet meer dan 25 mensen 
in de kerk. 
 
Wel ga ik vanaf 1 juli 2021 stoppen met het maken van het 
kerkgangrooster. We gaan de zomer in, vieren samen met de 
Lutheranen, en we vinden het af en toe toch ook leuk om een aantal 
kinderen met hun ouders in huis te hebben. Dat wordt ingewikkeld 
plannen als ik ook al bijna 15 mensen ‘vaste’ kerkgangers heb. 
We gaan het weer doen als in het begin. Als u naar de kerk wilt, 
stuurt u op donderdag na ontvangst van de weekmail een mail dat u 
naar de kerk wilt komen. Ik zet u op de lijst en als we de 23 bereikt 
hebben (2 lege stoelen voor de inloop) dan komt u daarna 
automatisch op de lijst voor de volgende week.  
 
U kunt onbeperkt aanmelden, als u de ene week geweest bent, dan is 
het niet vanzelfsprekend dat u de week daarop weer aanwezig kunt 
zijn. Mensen die al een of twee keer niet geweest zijn hebben 
‘voorrang’. Het zal dus ook niet altijd mogelijk zijn om bij de dominee 
of pianist van uw voorkeur aanwezig te zijn. De plekken worden zo 
eerlijk mogelijk verdeeld.  
 
Totdat de houten stoelen weer in de kerk staan, we naast elkaar 
mogen zitten en in de ontmoetingsruimte koffie drinken. Ik vertrouw 
erop dat die tijd komt. 
 

*.*.* 
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LuLu startzondag 26 september: wie denkt mee? 
Door: Léonne Zwaal 

Stapje voor stapje gaan we open. Het kabinet belooft ons een mooie 
zomer! Hoe fijn om elkaar weer snel met regelmaat fysiek te 
ontmoeten.  

Tijdens de vieringen en andere bijeenkomsten. In de Lukaskerk zelf 
maar ook samen met de Lutherse gemeente. 

We willen in de zomer nadenken over de Lulu (Lukaskerk-Lutherse 
Kerk) startzondag, gepland op 26 september. 

Wie wil  meedenken en voorbereiden? De eerste bijeenkomst is in de 
week van 20 juni. 

Meld je voor 11 juni aan bij Léonne Zwaal 06 43422161 

*.*.* 

Een ‘goedkope’ kerk? 
Door: Corrie Hoogendoorn 

Naar aanleiding van een column van Jean Jacques Suurmond. De 
allereerste tekst uit het boekje God en de heer K, uitgegeven in 2009, 
door Vbk media.  

Een aantal weken geleden las ik het voor het eerst. 
“Goedkope kerk” is de aanhef! Wat kun je daar zoal vinden? 

Je kunt er op adem komen, inspiratie krijgen, zingeving ontvangen, 
vreugde beleven, mededogen oefenen. De mensen die komen willen 
de kerk niet missen. De mensen die niet komen weten niet wat ze 
missen! 

“De mensen die niet komen weten niet wat hen ontbreekt; terwijl ik 
op weg ben om mijn ziel te baden in weelde. Waar brengen anderen 
hun ziel naartoe voor een onderhoudsbeurt?” 

Ik moet er werkelijk om lachen wat Suurmond allemaal opnoemt: 
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“Er schijnen volgens het blad Happinez wel 185 advertenties om 
manieren te vinden om gelukkig te worden: Aloévera drank nuttigen, 
wereldmeditatie, hooggevoeligheidsmeditatie, stoelmassage, 
kristallentherapie, zwemmen met dolfijnen, magische stilte vinden, 
heling door magische sieraden, kameelreizen enz, enz.”  

Voor de prijs van deze therapieën word je in de advertentie naar de 
websites verwezen. Zelf ben ik het niet gaan controleren omdat ik 
het wel ongeveer kan raden. 

Dan denk ik weer aan mijn kerkelijke bijdrage; nee Suurmond dwingt 
me er even naar te kijken. Hij zegt: 

“De kerk verwacht van mij jaarlijks minimaal enkele tientallen euro's 
contributie. Daarvoor krijg ik 52 kerkdiensten; vorming en toerusting 
door deskundigen, pastorale gesprekken wanneer ik omhoog zit of 
languit lig. Ik kan een zegen krijgen op mijn relatie, doopdiensten 
voor mijn kinderen en een uitvaart in stijl. De kerk is een koopje!” 

Hij zegt dat hij zich bijna schuldig voelt om voor een habbekrats zijn 
ziel te laten helen terwijl anderen meer dan honderd euro per dag 
moeten betalen voor een cursus van een van de advertenties uit 
Happinez. Hij begint te snappen waarom veel mensen op hun eerste 
vrije dag met een zwaar hoofd rondlopen! 

Hij gelooft ook niet dat de kerken zomaar leeglopen.   

“Ja, er zijn mensen die zich laten uitschrijven omdat ze toch al nooit 
meer kwamen, of verhuizen of overlijden; allemaal begrijpelijke 
redenen om niet meer op te dagen. De mensen die het naar hun zin 
hebben blijven wel komen omdat ze iets ervaren van wat ze voor 
geen goud zouden willen missen.” 

De komende tijd ga ik me afvragen wat ik ervoor over heb om iedere 
zondag mijn ziel te laten zalven en ook nog koffie en wat lekkers erbij 
krijg met een vriendelijk woord van de koster. 

*.*.* 
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Collecten 
Collectedoelen van juni: 
6 juni: wijkdiaconie en wijkgemeente 
13 juni: straatpastoraat en wijkgemeente 
20 juni: KerkinActie (KIA) noodhulp en wijkgemeente 
27 juni: jong transvaal en wijkgemeente 
 
De opbrengsten: 
18 april: werelddiaconaat en wijkgemeente: ieder € 50,00 
25 april: diaconale vakantieweken en eigen jeugdwerk: € 41,45 en 
€41,40 
2 mei : diaconie en wijkgemeente: ieder €100,00 
9 mei: KIA noodhulp en PKN jong protestant: ieder €73,00 
14 mei: kariboe bibi en wijkgemeente €50,15 en 50,00 

*.*.* 

Vreedzame manifestaties in Colombia 
Door: Jeannet Bierman 

Jeannet Bierman bereidt zich voor op haar uitzending naar Colombia. 
Op de website van KerkinActie schreef ze onlangs dit blog: 

Zoals jullie weten bereid ik me nog altijd voor op uitzending naar 
Colombia via KerkinActie. Naast een zorgwekkende corona situatie 
(ook daar een derde golf) is het de laatste weken ook erg onrustig in 
Colombia. Terwijl het land nog steeds hard getroffen wordt door 
Covid 19 denkt de regering een belastinghervorming door te kunnen 
voeren. Het is een hervorming die met name de arme bevolking en 
de lagere middenklasse zal treffen. Daarom werd er vanaf 28 april 
een nationale staking afgeroepen en bijna in alle steden worden elke 
dag vreedzame manifestaties gehouden. Na een paar dagen zijn de 
hervormingen al van tafel maar de manifestaties gaan door omdat 
deze alleen maar de laatste druppel was die de emmer deed 
overlopen.  
 
Het vreedzame protest wordt elke dag hardhandig de kop ingedrukt. 



 8 

Alsof er in 2016 geen vredesakkoord is ondertekend, blijft er 
geïnvesteerd worden in militairen en politie om het in te kunnen 
zetten tegen de eigen bevolking. Vooral de jongeren worden hard 
aangepakt en soms zelfs gewetenloos vermoord zoals we in een vorig 
bericht hebben geschreven. 

Mensen zijn wanhopig, mensen hebben honger. Er is steeds meer 
werkloosheid en er is steeds meer geweld tegen de inheemse 
bevolking, boeren en mensenrechtenactivisten. Daarover willen ze in 
gesprek gaan met de president. Ze willen nu eens een keer echt 
gehoord worden.  

De partner kerken van KerkinActie in Colombia zoals o.a. de 
Doopsgezinde, de Baptistische en de Presbyteriaanse kerken en ook 
vredesgroepen laten weten solidair te zijn met de vreedzame 
manifestaties. Zij zien het als hun profetische taak mee te werken 
aan gerechtigheid en verzoening. De overheid zal moeten luisteren 
naar de wanhoop die leeft onder de bevolking. Zij brengen ook in 
herinnering de vredesakkoorden gesloten in 2016, de hoop die er 
toen leefde onder de bevolking dat er een einde zou komen aan het 
geweld en de jarenlange burgeroorlog. 

God is een God van het leven. God wil een waardig leven voor 
iedereen en waardig leven is alleen mogelijk met een dak boven je 
hoofd, eten elke dag, toegang tot gezondheidszorg, werk en 
onderwijs. Wij worden nadrukkelijk gevraagd als kerken en 
zusterorganisaties hen te ondersteunen met onze solidariteit en 
gebeden. Zij hopen daardoor gesterkt te worden en het uit te kunnen 
houden in deze gewelddadige dagen. 

*.*.* 

Oproep 
Iemand is naarstig op zoek naar kasten. Alle 
kasten zijn welkom, keuken, woonkamer en 
slaapkamer. U kunt het laten weten aan  

Jannet van der Spek, jmtvdspek@hetnet.nl 
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Door harde stilte strak omwonden  

Door harde stilte strak omwonden    
tijdgebonden als nog nooit    
door harde stilte strak omwonden    
de tijdgeest houdt ons streng gekooid   

De visioenen zijn verzonken tot    
onderhuids en binnensmonds    
de visioenen zijn verzonken    
een veenbrand smeulend ondergronds   

de grote woorden zijn geweken     
nieuw geluid groeit langzaam aan    
de grote woorden zijn geweken    
maar woede om zoveel houdt aan    

Door zachte stilte nieuw gevonden  
en voorbereid op nieuwe stormen 
door zachte stilte nieuw gevonden  
de geestkracht zoekt zich nieuwe vorm 

de visioenen gaan herleven  
van onderop en reken maar       
de visioenen gaan herleven 
een brandend braambos, zeker waar 

De grote woorden zullen keren 
maar dan bescheiden, zacht en sterk  
de grote woorden zullen keren 
door liefde Gods, als mensenwerk 

Jan van Opbergen 

 

*.*.* 
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plandelen op zondag 
Door: Margriet Quarles van Ufford 

Corrie en ik hebben een weekje gefietst en de vakantie afgesloten in 
Zwolle, waar een van de zussen van Corrie woont. 

Toen we op de parkeerplaats stonden te wachten op haar zwager, 
was er een mevrouw bezig om met een pincet filters van 
filtersigaretten op te rapen. Over een lengte van twee auto's en de 
breedte van de stoep had ze ruim 300 filters opgeraapt. En dat doet 
ze overal waar ze is. (Dat doet overigens Hans van den Toorn met 
batterijen. Hij raapt batterijen op, en als we Thea mogen geloven dan 
verzamelt hij er zo heel veel). 
 
Terug naar Zwolle, we hebben een stukje gewandeld en de zus van 
Corrie raapt 1x per week vuil tijdens haar ommetje. Dat deden we 
zaterdagmiddag ook en Anna kon echt merken dat het helpt. Tijdens 
haar ommetje loopt ook nog een andere vuilraper. 
 
Om een lang verhaal kort te maken, als Frederik en ik op zondag naar 
de kerk komen, rapen we ook vuil in de buurt, Willem doet dat 
dinsdagmiddag. En Esther maakt regelmatig een plandeling door de 
wijk (wandelen en plastic rapen).  

Zo bedachten Corrie en ik dat we een vuilknijper in de Lukaskerk gaan 
zetten. Als u dan op zondag naar de kerk komt, en u heeft zin in een 
ommetje, dan kunt u de knijper lenen, en krijgt u een vuilniszak mee. 
Handige tijden zijn 9.15 tot 9.45 (kopje koffie of thee als u 
terugkomt), of 12.00 tot 12.30 uur 
 
Ik leg een paar routes neer. De stilte wandelingen die we een paar 
jaar geleden in de Goede Week gemaakt hebben.  
En zo maken we het stukje rond de Lukas niet alleen groen, maar ook 
schoon. 
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Door de coronacrisis zijn veel activiteiten afhankelijk van maatregelen 
en omstandigheden. 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 mei 2021 

 

Dinsdag 
1 juni 

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

Lukaskerk  13.30 - 
15.30 

Woensdag  
2 juni 

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

Lukaskerk Start 
viering 
19.00 

Donderdag 
3 juni 

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 
kaarsje. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
6 juni 
 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Jannet van der 
Spek 

Lukaskerk  10.15  

Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Hanneke 
Allewijn 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
7 juni 

De buurtlunch is even gestopt vanwege 
corona 

afgelast 

mailto:lukaskerk@hotmail.com
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Dinsdag  
8 juni 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag 
10 juni 

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 
kaarsje. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
13 juni 
 
 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Folly Hemrica 

Lukaskerk  10.15 

 
Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Jannet van der 
Spek 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
14 juni 

De buurtlunch is even gestopt vanwege 
corona 

afgelast 

Dinsdag  
15 juni 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag 
16 juni 

Kringviering en maaltijd in 
de Lukaskerk 

Lukaskerk 18.00 

 Gesprekskring Zien en 
Gezien worden 

Lukaskerk 20.00 
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Donderdag 
17 juni 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
20 juni 

Kringviering in de 
Lukaskerk, voorganger 
Esther Israël 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
21 juni 

De buurtlunch is even 
gestopt vanwege corona 

 afgelast 

 Wandeling Westduinpark, 
zie ook pagina 14, tijd 
wordt nog bekendgemaakt 

Westduinpark avond 

Dinsdag  
22 juni 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag  
24 juni 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen van allerlei 
aard 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, een kopje 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 
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koffie, aansteken van een 
kaarsje. 

Zondag  
27 juni 

Gezamenlijke viering met 
de Lutheranen in de 
Lukaskerk, voorganger 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 

Maandag  
28 juni 

De buurtlunch is even 
gestopt vanwege corona 

 afgelast 

 

Schemerwandeling, 21 juni 

Op 21 juni 2021 bieden de Lukaskerk en de Lutherse kerk weer de 
mogelijkheid om deel te nemen aan wandeling in het Westduinpark. 
Deze wandeling zal in de schemering plaatsvinden om samen het 
begin van de zomer te vieren.  

Er zal hierbij zeer waarschijnlijk een gezamenlijke afsluiting zijn 
(afhankelijk van de Corona-maatregelen). Voor opgave en meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met wfstroh@gmail.com of mirthemulders@gmail.com.  

 

 

mailto:wfstroh@gmail.com
mailto:mirthemulders@gmail.com
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*.*.* 

Klussen gezocht 
Door: Esther Israël, diaconaal werker 

Voordat ik coördinator van de Halte werd, had ik geen idee van het 
leven van ongedocumenteerden in Nederland. Misschien geldt dat 
ook voor u en daarom in het kort wat informatie.  

Ongedocumenteerden zijn migranten zonder geldige 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn al jaren in Nederland en 
weten zichzelf te redden. Ze hebben werk, bijvoorbeeld in de 
landbouw, in een restaurant, bij een kapper of in de schoonmaak bij 
iemand thuis. Meestal huren ze (tijdelijk) een kamertje bij een kennis. 
Geregeld moeten ze op zoek naar andere woonruimte. 
Ongedocumenteerden zijn meer dan wie dan ook afhankelijk van hun 
netwerk: zowel voor hun werk als voor hun woning. Een onzeker en 
kwetsbaar bestaan. Zeker in coronatijd waarin velen hun baantjes zijn 
kwijt geraakt. Ik word vaak geraakt door de veerkracht en de hoop 
die men heeft, ondanks alles. Maar net zo goed ontmoet ik mensen 
die moedeloos zijn geworden.  

De Halte en de mannenopvang van STEK is een tijdelijke noodopvang 
voor ongedocumenteerden met juridisch perspectief (zij komen 
vermoedelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning). Het 
bestaat uit twee woningen voor vrouwen, eventueel met jonge 
kinderen, en één woning voor mannen. Ze kunnen hier tijdelijk 
wonen om op adem te komen en te werken aan een zelfredzame 
toekomst.  

Het Wereldhuis is ook een onderdeel van STEK. Het is een 
ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden. Hier komen mensen 
die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een verhaal van mensenhandel, 
arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het 
Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te 
benutten. Zij helpen niet bij het verkrijgen van een 
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verblijfsvergunning. Daarvoor wordt samengewerkt met 
Vluchtelingenwerk.  

Als u ongedocumenteerden aan wat inkomsten wilt helpen, dan 
staan hieronder enkele suggesties.  

Een Indonesische dame maakt heerlijke 
rempejeh (Indonesische pindakoekjes)  

Zij gaat deze nu ook verkopen, zodat zij 
wat inkomen heeft. Als u zin heeft in deze 
lekkernij, dan breng ik u graag in contact 
met haar. Verschillende mensen helpen u 
graag met de schoonmaak in uw huis of 
andere klussen in en om het huis.  

Het Wereldhuis heeft een koekjesproject. De deelnemers bakken 
koekjes die worden verkocht. Op deze manier kunnen zij wat 
verdienen. Lekkere koekjes voor in de koektrommel of als cadeautje 
bijvoorbeeld voor vaderdag. Minimale hoeveelheid is 50 stuks. Ze 
kosten €0,20 per stuk. U kunt ze rechtstreeks bestellen bij het 
Wereldhuis: 070 3181673 of dhwereldhuis@stekdenhaag.nl. 
Esther Israël, 06 57734987 

*.*.* 

Inspiratietafel, alvast voor in de agenda van juli 
Door: Frederik Ekkelboom 

In juni is er geen inspiratietafel, maar in het kader van Zomerstek is er 
in juli twee keer een ontmoeting: maandag 19 juli en 26 juli. 

Spirituele ontmoetingstafel. 
Gesprek, muziek, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. 
Bezinning vanuit alle windstreken. Vanaf drie uur schenken we koffie 
en thee en we eindigen om half vijf. 

U kunt zich opgeven via www.zomerstek.nl of voicemail: 
070.3470447. 

mailto:dhwereldhuis@stekdenhaag.nl
http://www.zomerstek.nl/
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*.*.* 

Seniorenkring  
Door: Els Pellen 

Fri en Vool hebben veel plezier en zij vallen nog regelmatig als groet 
bij u in de brievenbus. Helaas konden wij als seniorenkring nog steeds 
niet bij elkaar komen. We volgen de 
persconferenties en hopen dat, 
zodra de musea weer opengaan, wij 
ook zelf weer kunnen starten met 
onze bijeenkomsten. Dat moet toch 
nog lukken voor de zomervakantie! 

Riet is inmiddels 80 jaar geworden 
en Agnes, die op dezelfde dag jarig 
was, heeft ook weer een kaarsje 
extra mogen uitblazen. Beiden van 
harte gefeliciteerd! 

Hopelijk zien we elkaar nu snel. 
Met een hartelijke groet ook 
namens de vrijwilligers.  

*.*.* 

Lief en leed delen in de Lukaskerk 
Door: Berdien Penning 

BLOEMEN gaven we in de maand april aan: 
Cornelien, dominee Jannet en Roos kreeg ‘Meizoentjes’ (een 
tuinplantje). Roos heeft de kinderkaars gedoopt en samen met 
Cornelien gebeden geschreven en die heel mooi voorgelezen. 

Ook bloemen voor ds. Nienke van Dijk, Richtje, Coby en Ment (61 jaar 
getrouwd). Voor Idris, die 1 jaar is geworden. Voor Waltraut, 
Christine en Esther die samen de kringviering hebben voorbereid. Een 
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bloemetje voor Rosita, die elke week een kaarsje opsteekt voor haar 
eigenwijze kat, die maar niet thuis wil komen.  

EEN VERJAARDAGSKAART  stuurden we naar:  
Jan H, Imma, Joshua, Saskia P, Ria, Richtje, Anne, Wilco, Liza, Annie, 
Idris, Marianne en Doris B, Martin, Stefanie, Eric, Hellena 

EEN EXTRA KAART stuurden we naar: 
Joséphine v.d.Laan ( ernstig ziek), Mamta ( al zo lang niet gezien), Els 
W. , die geopereerd is, Janke Ottema, om haar te feliciteren met haar 
bevestiging tot ouderling in Warnsveld en een kaart voor Karin Astrid, 
omdat zij als een van de weinigen onderzoek doet naar de (vaak  
abominabele) woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. 

*.*.* 

Plasticvrij-ABC DEEL 2, in het vorige blad stond deel 1 
Door: Karin Astrid Siegmann  

Een aantal ‘Lukassers’ deed onlangs mee aan een challenge: 40 
dagen plasticvrij leven. Ze schreven erover in de vorige Om en Bij. 
Karin Astrid maakte zelfs een echt 'Plasticvrij-ABC', vol met tips over 
plasticvrij boodschappen doen en plasticvrij leven. Van plasticvrije 
allesreiniger en groenten tot tips over lezen en kijken over plasticvrij 
leven. De vorige keer deel 1, nu deel 2. 

Het hele ABC is ook hier te vinden, inclusief linkjes die doorklikken 
naar betreffende websites: https://www.lukaskerk-
denhaag.nl/plasticvrij/ 

N noten *boerenmarkt in 
het centrum 
*Ekoplaza 
*Scholtes 
Notenshop  

facebook.com/pg/scholtesnote
nshop  
Scholtes Notenshop: 
De Savornin Lohmanplein 21, 
Den Haag) 

O olie boerenmarkt in 
het centrum 
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P Partijpro-
gramma’s 

de rol van 
natuur in 
politieke partij-
programma’s 

decorrespondent.nl/12160/zo-
denken-politieke-partijen-over-
de-natuur/5326501234560-
c3620e01 

 Peul-
vruchten 

*boerenmarkt in 
het centrum 
*Lekker Nassuh 

lekkernassuh.org/aangepaste-
openingstijden-verpakkinsvrije-
winkel/ 

 petitie Petitie tegen 
wegwerpplastic 

www.greenpeace.org/nl/acties
/plastic/ 

 Pieter Pot Verpakkings-
vrije 
bezorgservice 

www.pieter-pot.nl/ 

Q Uw tip? Laat 
het weten! 

  

R rapen Plastic rapen 
kan overal! 

 

 Rechtstreex Online te 
bestellen verse 
en lokale 
seizoens- 
producten 

www.rechtstreex.nl/ 

S shampoo Werfzeep, bij 
Ekoplaza 

www.werfzeep.nl/ 

 slagroom In fles bij: 
Drentse Aa 
Zuivel 

https://drentseaazuivel.nl/prod
ucten/  
(bij Ekoplaza) 

 soda Eenvoudig, 
natuurlijk 
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schoonmaakmid
del 

T tandpasta *Tabletten met 
munt smaak 
*Tandpasta van 
Weleda 

happy-tabs.com/ (bij Dille & 
Kamille) 
www.weleda.nl/product/mond
verzorging/saline-tandpasta 

 tappen Zie 
‘allesreiniger’ 

 

 thee *Piramide 
*Kali Tengah 
*Dille & Kamille 

 

U Uw tip? Laat 
het weten! 

  

V verpakkings
vrije winkel 

*Lekker Nassuh 
*Pieter Pot 

https://www.pieter-pot.nl/ 

 vis Bakje 
meenemen naar 
de visboer 

 

 Vuilnis-
emmer 
zakken 

Vuilnisemmerza
kken uit 
hergebruikt/ 
composteer-
baar plastic 

bij de AH & Ekoplaza 

W wasnoten *AH 
*Ekoplaza 
(greenhub) 
*Etos 

https://www.seepje.nl 

X Uw tip? Laat 
het weten! 
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Y yoghurt In fles bij: 
*Drentse Aa 
Zuivel 
*Zuivel van 
Winden 

drentseaazuivel.nl/producten/ 
(bij Ekoplaza) 

www.zuivelvanwinden.nl/ 

Z zeep Werfzeep, bij 
Ekoplaza 

www.werfzeep.nl/ 

 

*.*.* 

Wake voor vluchtelingen 
Zaterdag 19 juni 2021 12 uur tot zondag 20 juni 2021 12 uur  
Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.  
 
Iedereen die in 
2018/2019 iets van 
het intense en 
impactvolle kerkasiel 
voor de familie 
Tamrazyan in de Bethelkapel heeft meegemaakt, weet het: 
ontmoeting verandert. Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat 
iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid.  

Voor de familie Tamrazyan kwam, na een onafgebroken kerkdienst 
van 97 dagen en nachten, een einde aan de onzekerheid ten aanzien 
van hun verblijf in ons land. Voor veel andere mensen is het laveren 
tussen hoop en vrees – helaas nog vaak veel te lang – de dagelijkse 
realiteit.  

Met de jaarlijks terugkerende 24-uurs wake op 
Wereldvluchtelingendag staan we stil bij de nood van alle mensen die 
hun land zijn ontvlucht. Meer informatie: 
www.wakevoorvluchtelingen.nl.  

*.*.* 
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Gebed 
Door: Waltraut Stroh 

Eeuwige, nabije God 
Mijn tijd - een seconde uit uw eeuwigheid 
mijn leven - geboren uit uw moederschoot 
mijn sterven - de weg terug naar huis 
mijn naam - geschreven in de palm van uw vaderhand 
mijn ziel - geborgen in uw hart 
mijn geest - bevrucht door uw wijsheid 
mijn lichaam - uw kunstvol weefsel 
mijn gebrokenheid - een traan in uw ogen 
mijn vreugde - deel nemen aan uw dans 
mijn inspiratie - een vonk van uw geestvuur 
mijn verlangen - gedreven door uw verlangen naar gerechtigheid en vrede 
mijn hoop - gevoed uit uw nooit opdrogende bron van levend water  

Ik niet alleen 
wij mensen 
mensen die me lief zijn en mensen waar ik moeite mee heb 
dieren 
getemde en ongetemde 
planten 
geteelde, beschermde, ongerepte 
aarde, water, lucht 
levengevende elementen, bedreigt, vervuild 
wij, de hele natuur in haar rijkdom en kwetsbaarheid 
zijn aan elkaar gegeven 
met elkaar verbonden 

samen betrokken op u 
Ons aller leven - geboren uit uw moederschoot 
onze tijd - een seconde uit uw eeuwigheid 
onze gebrokenheid - tranen in uw ogen 
onze hoop - gevoed uit uw nooit opdrogende bron van levend water  

Dank zij u 
moeder, vader van al wat is 
in tijd en eeuwigheid. 
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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/
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/


 24 

 

 

 

 
Pagina’s 11 tm 14 

rooster activiteiten in juni 

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten: 

www.lukaskerk-denhaag.nl 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

