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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 december 
uiterlijk zondag 13 november 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 
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Hoop 
Door: dominee Jannet van der Spek 

Op wereldvoedseldag, zondag 16 oktober preekte op uitnodiging van 
de Groene Lukas, Trees van Montfoort bij ons. Zij is bekend om haar 
prachtige boek Groene Theologie. Zij confronteerde ons met harde 
cijfers over de staat van onze planeet en de vaak absurde gang van 
zaken als het gaat om de productie van ons voedsel. We weten het 
allemaal wel, maar dit is bij uitstek een onderwerp wat hoe meer je 
erin verdiept, je vaak alleen maar somberder maakt.  

Velen van ons proberen zo duurzaam mogelijk te leven. Vegetarisch 
te eten, afval te scheiden, alleen in uiterste noodzaak vliegen. Maar 
wat is onze hoop als grote bedrijven zo machtig zijn en de overheid 
daar weinig tegenin brengt? We kunnen ons nog makkelijker het 
einde van de wereld voorstellen dan het einde van het kapitalisme, 
las ik ergens. We zijn de eersten niet die serieuze zorgen hebben over 
wat er komen gaat en toch in onze eigen tijd de goede wegen 
moeten zoeken.  

Juist daarom gaan we vooralsnog gewoon door met op zondag 
samenkomen, vieren en bidden, en door de week ons werk en leven, 
in de Lukas de voedselbank, en allerlei manieren zoeken van 
ontmoeting, vrolijkheid, helpen en veranderen. Ik vond een mooi 
citaat van Reinhold Niebuhr (Amerikaans theoloog, 1892-1971), eerst 
in het Engels, daarna in het Nederlands: 

“Nothing that is worth doing can be achieved in our lifetime; 
therefore we must be saved by hope. Nothing which is true or 
beautiful or good makes complete sense in any immediate context of 
history; therefore we must be saved by faith. Nothing we do, however 
virtuous, can be accomplished alone; therefore we must be saved by 
love. No virtuous act is quite as virtuous from the standpoint of our 
friend or foe as it is from our standpoint. Therefore we must be saved 
by the final form of love which is forgiveness.” 
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Niets dat de moeite waard is om te doen kan voltooid worden binnen 
één mensenleven: daarom moeten wij gered woorden door hoop. 
Niets wat werkelijk mooi of waar of goed is komt volledig tot zijn 
recht op zijn plek in de geschiedenis, daarom moeten wij gered 
worden door geloof. Niets wat wij doen, hoe rechtschapen ook, 
kunnen wij op ons eentje volbrengen, daarom moeten wij gered 
worden door liefde. En geen enkele rechtschapen daad is vanuit het 
gezichtspunt van een vriend of vijand even rechtschapen als die daad 
is vanuit onszelf gezien en daarom moeten wij worden gered door die 
uiterste vorm van liefde, die vergeving is. 

Mogen we op de goede manier bescheiden vastberaden blijven. Ik 
vermoed dat de zoektocht naar een eenvoudiger leven op zichzelf 
waardevol is. Met groot respect voor de mensen die actievoeren of 
zwoegen op de details van afspraken die de wereld groener en 
duurzamer moeten maken.  Geloof, hoop en liefde, en vergeving, 
meer hebben we niet nodig, met minder kunnen we niet toe. Ik hoop 
dat het lukt. 

*.*.* 

Samen vieren; samen delen! 
Door: Corrie Hoogendoorn 

Samen vieren, samen delen. Hoe doe je dat? We gaan naar de kerk. 
We zingen, luisteren. We delen bij de kaarsenboom onze gebeden. 
Maar hoe kan je delen van wat je hébt; materieel! 

Ik kan boodschappen gaan doen in de supermarkt of op de Haagse 
markt of waar ik ook wil. Bij de voedselbank komen mensen voor wie 
dat niet zo vanzelfsprekend is. En nu horen we van alle kanten dat de 
voedselbank in zwaar weer verkeert. Alle toeleveranciers gaan ook 
meer op de kleintjes letten. 

Is het een idee om er een gewoonte van te maken om iedere week 
een extra product te kopen en dat mee te nemen naar de kerk om in 
de voedselbankkist te doen? Een pak rijst of pasta of een blik tomaat, 
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vis, peulvruchten, tandpasta, of bedenk maar wat nodig is aan 
houdbare producten.   

Een tip is om te letten op aanbiedingen: 2 halen; 1 betalen 
bijvoorbeeld. Dan kan er 1 van de 2 
mee voor de voedselbank! 

Meestal zijn we toch wel met 30 à 
40 kerkgangers. Stel dat iedereen 1 
ding meeneemt, dan zitten er 30 
producten in de kist die er altijd 
staat. Wel eens gezien? 

Wat zou het fijn zijn als die iedere 
week gevuld wordt! 

Dit lijkt me een kleine poging van 
delen waar veel mensen plezier van 
kunnen hebben. 

Hiernaast de ‘oogst’ in de kist van 
zondag 16 oktober: prachtig! 

*.*.* 

Nieuwe visie Lukaskerk 2022-2025 
Door: Léonne Zwaal 

Beste gemeenteleden, 

Afgelopen (corona) jaren sprak de kerkenraad intensief met de 
gemeente en met elkaar over een herijking van ons laatste visiestuk 
uit 2018. We bogen ons over de vraag wat voor gemeente we kunnen 
zijn als Lukaskerk geworteld in de Schilderswijk, in samenhang met de 
actuele visie en financiële middelen van de Protestantse Kerk in Den 
Haag. 

We ontdekten met elkaar dat we de ingeslagen weg willen 
voortzetten. De vieringen en veel activiteiten zijn vertrouwd en 
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waardevol. Organisch stopt er soms iets, denk aan nieuwe vrienden 
en de maaltijd voor de buurt. De Groene Lukaskerk, project 
Luisterkracht (met Stichting Stad en Kerk) en samen koken, eten en 
ontmoeten zijn nieuwe activiteiten. Met dank aan de 
initiatiefnemers.  We hebben daarom ons visiestuk uit 2018 
geactualiseerd en benoemen hierin drie ambities.   

1. Zicht op jongere generaties tot 50 jaar 

 

2. Zicht op een toekomstbestendig gemeentezijn  

 

3. Zicht op onze presentie in de Schilderswijk en daarbuiten 
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Op onze website vindt u het actuele visiestuk: www.lukaskerk-
denhaag.nl/visie en een papieren versie ligt in de Lukaskerk.  

We kunnen en willen de focuspunten voor de komende jaren niet 
zonder u oppakken. De kerkenraad verlaagt daarom het aantal 
kerkenraadsvergaderingen het komende seizoen om onze 
focuspunten met u te bespreken. Op zondagmorgen 20 november is 
een eerste gemeentegesprek over toekomstbestendig gemeente- 
zijn. Lees hieronder meer. In 2023 volgen meer gesprekken. We zien 
uit naar verrassende en vruchtbare gesprekken. 

Heeft u een vraag over het nieuwe visiestuk, vraag het mij (Léonne 
Zwaal) of andere leden van de kerkenraad.   

 *.*.* 

Gemeentegesprek na de dienst van 20 november  
(tot uiterlijk 13:00 uur) 
Door: Mirjam Rigterink 

Op 20 november willen we graag na de dienst met jullie van 
gedachten wisselen over een van de speerpunten uit de nieuwe visie 
- de toekomstbestendige Lukas of met andere woorden: hoe kunnen 
we ook in de toekomst de organisatie overeind houden van wat we 
belangrijk vinden?  

Het gesprek op 20 november zal zich toespitsen op de 
zondagmorgen: als we graag wekelijks willen blijven vieren en onze 
predikant heeft ruimte om dertien zondagen voor te gaan, wat doen 
we met de overige zondagen? Tot op heden hebben hiervoor altijd 
gebruik kunnen maken van vertrouwde gastvoorgangers, maar dat 
model lijkt niet zo houdbaar.  

Onze ‘vaste gasten’ worden ouder en we hebben niet zomaar 
voldoende nieuwe gezichten gevonden. De vraag is ook of dat nodig 
is. We hebben immers ook ervaring met diensten waarin geen 
predikant voorgaat: onze kringvieringen op woensdagavond zijn daar 
een voorbeeld van en de Taizé diensten die de jongeren 
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voorbereiden. En er zijn ook andere vormen denkbaar. We zijn 
benieuwd of jullie ervoor open staan dat we verschillende vormen 
gaan verkennen en uitproberen.  

Wat vinden jullie daarin belangrijk? Misschien zijn er wel bepaalde 
vormen waar jullie nu al aan denken of waar je zelf best aan mee zou 
willen werken. Het is een belangrijke vraag uit ons nieuwe 
visiedocument, dus we hopen dat velen van jullie tijd kunnen maken 
om met ons van gedachten te wisselen. Graag tot dan! 

 *.*.* 

Allerzielen en Allerheiligen 
Door: Dominee Jannet van der Spek 

Koester de namen die wij hier gedenken 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht  
over ons opgaan 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
Sytze de Vries 

Op 1 en 2 november is het Allerheiligen en Allerzielen. Vanouds het 
moment waarop de kerk haar geliefde doden herdenkt en de 
verbondenheid viert van Gods blijvende trouw aan levenden en 
doden.  

Op woensdag 2 november is de Lukaskerk van 15 tot 18 uur open 
voor mensen uit kerk en buurt om in stilte een kaars aan te steken.  

Zondag 6 november gedenken wij de gemeenteleden die in het 
afgelopen jaar zijn overleden en noemen we hun namen. Als u in 
deze viering ook graag de naam genoemd wil hebben van een 
dierbare die afgelopen jaar is overleden, dan kunt u die naam (en 
doopnaam, en datum geboorte en overlijden) doorgeven aan ds 
Jannet. Liefst voor 2 november. Na het noemen van de namen is er 
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de mogelijkheid om in stilte geliefden te herdenken die eerder zijn 
overleden en voor hen een kaars aan te steken. 

Jannet van der Spek, @: domineelukaskerk@xs4all.nl, 06-41728662 

 *.*.* 

Seniorenkring in november 
Door: Els Pellen 

In november komen we bij elkaar op dinsdag 8 en dinsdag 22 
november. Met ingang van 8 november 
starten we een kwartiertje eerder. We 
hebben gemerkt dat we vaak net iets te 
weinig tijd hebben om de spelletjes uit te 
spelen. En we moeten weer op tijd klaar zijn 
voor de taxi’s, die meestal keurig op tijd zijn 
om de deelnemers naar huis te brengen.  

8 November is een spelletjesmiddag. Op 22 
november hopen we op bezoek van een 
stokoude man, die ieder jaar weer een keer 
aanwezig probeert te zijn voor een gezellige feestelijke middag .  

Beide middagen zullen we vermoedelijk bij elkaar komen in de 
kerkzaal. Neemt u dus gerust een vestje mee, zodat het ook in de 
kerkzaal prettig vertoeven is.  

U bent op beide middagen van harte welkom van 13.15 tot 15.30 
uur, Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 

Noteert u ook alvast de datum van onze kerstviering: dinsdag 20 
december. Meer hierover leest u in het wijkblad van december. 

Met een hartelijke groet, namens alle vrijwilligers. 
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Activiteiten november 2022 
 

Zondag  
30 oktober 

Gezamenlijke viering met 
de Lutheranen in de 
Lutherse kerk, 
voorgangers Jannet van 
der Spek en Erwin de 
Fouw 

Lutherse kerk, 
geen dienst in 
de Lukas 

10.15 

Dinsdag  
1 november 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
2 november 

Allerzielen, Van 15 – 18 
uur gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken of 
stil te zijn. 

Lukaskerk Kerk 
open 
vanaf 
15.00 

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

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
3 november 

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  
6 november 

Viering in de Lukaskerk, 
eeuwigheidszondag. 
Voorganger Jannet van 
der Spek 

Lukaskerk 10.15 
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 Eredienst in de Lutherse 
Kerk, voorganger NTB 

Lutherse Kerk 10.15 

 Kliederkerk, zie ook meer 
informatie op p. 13 

Lutherse Kerk 15.30 

Dinsdag  
8 november 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
8 november 

Seniorenkring, 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk Let op! 
13.15 

Donderdag 
10 nov 

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  
13 nov 
 
 

Taizéviering in de 
Lukaskerk 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Erwin de 
Fouw 

Lutherse kerk 10.15 

Dinsdag  
15 nov 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 
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Woensdag 
16 nov 

Kringviering en maaltijd Lukaskerk 18.00 

Donderdag 
17 nov 

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  
20 nov 

Kringviering Lukaskerk 10.15 

 Na de viering: 
gemeentegesprek, zie blz. 
8 voor meer info 

  

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Jannet van 
der Spek 

Lutherse Kerk 10.15 

Dinsdag  
22 nov 

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 
23 nov 

Viering en 
solidariteitsmaaltijd in de 
adventstijd 

Lukaskerk Start 
18.00, 
vanaf 
17.15 is 
de kerk 
open 
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Donderdag 
24 nov 

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  
27 nov 

Gezamenlijke viering met 
de Lutheranen in de 
Lutherse kerk, 
voorgangers Jannet van 
der Spek en Erwin de 
Fouw 

Lutherse kerk, 
geen dienst in 
de Lukas 

10.15 

Dinsdag  
29 nov 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Ontmoeting en inspiratie 
met Frederik Ekkelboom 

Lukaskerk 16.00 

Woensdag 
30 nov 

Viering en 
solidariteitsmaaltijd in de 
adventstijd 

Lukaskerk 18.00, 
vanaf 
17.15 is 
de kerk 
open 

 

 *.*.* 

Solidariteitsmaaltijden 
De solidariteitsmaaltijden en -vieringen starten op 23 november. Elke 
woensdag tot en met 14 december komen we samen om te zingen, 
te bidden rond de kaarsenboom, naar verhalen te luisteren, en te 
eten. De opbrengst van de maaltijden gaat naar een – nog te bepalen 
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– goed doel. Vanaf 17.15 uur is de kerk open voor koffie of thee. De 
viering en maaltijd duurt tot ongeveer 19.30 uur. Van harte welkom 
en neem gerust iemand mee! Aanmelden is niet nodig, behalve als u 
bereid bent na afloop te helpen met opruimen en afwassen. 
Daarvoor kunnen we heel wat handen gebruiken.  
Esther Israël, 06 57734987; eisrael@stekdenhaag.nl 

 *.*.* 

Kliederkerk 6 november 
Het wordt een groot feest op zondagmiddag 6 november. Dan is er 
eindelijk weer een Kliederkerk voor kleine (en grote) mensen.  
Je kunt luisteren naar het verhaal van de Goede Herder en naar de 
tafel van de wereld. En een feest is natuurlijk geen echt feest als je 
niet lekker kunt eten aan een mooi versierde tafel. Kom je ook? De 
Lutherse Kerk (Lutherse Burgwal 9) is open vanaf 15.00 uur en tussen 
15.30 en 17.30 uur gebeurt het allemaal. Als je naar huis gaat, heb je 
dus al gegeten. En neem gerust iemand mee: een vriendje, een 
vriendinnetje, je familie of de buurvrouw. Iedereen is welkom! 
Aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk: 
aanmelden@luthersdenhaag.nl 

 *.*.* 

Ontmoeting en inspiratie 
Door: Frederik Ekkelboom 

We beginnen ons anderhalf uur met het programma de 
Verwondering. Annemiek Schrijver heeft een gesprek met een gast 
over spiritualiteit. 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 29 november beginnen we om 16 uur en we 
stoppen om 17.30 uur. Welkom!  
Uw gastheer: Frederik Ekkelboom: airole@outlook.com 

 *.*.* 

mailto:airole@outlook.com
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Uit het diaconale werk 
Door: Esther Israël, diaconaal werker 

Warmte in de winter 
De Lukaskerk gaat vaker open in de koude maanden. Bedoeld voor 
mensen die hun thermostaat thuis lager moeten zetten, en voor 
iedereen die zin heeft in gezelligheid, een goed gesprek of iets actiefs 
wil doen. We openen dan niet alleen op dinsdag- en 
donderdagmiddag de deuren, maar ook op woensdag- en 
waarschijnlijk op maandagmiddag. Van 13.30 tot 15.30 uur. Het zou 
leuk zijn als er geregeld wat creatiefs gedaan kan worden. Daarom 
zijn we op zoek naar gastdames- en heren met een talent voor 
tekenen, schilderen, breien, haken, kaarten maken, noem maar 
op…..Samen muziek luisteren, gedichten schrijven of een spelletje 
spelen kan ook. We hebben daarnaast ‘gewone’ gastdames en -heren 
nodig. U bent dan één maal in de drie of vier weken aan de beurt. En 
natuurlijk bent u ook welkom als gast, om de ander te ontmoeten.    

Aanmelden bij Esther Israël, 06 57734987 of eisrael@stekdenhaag.nl 

De voedselbank 
De magazijnen van de Nederlandse voedselbanken raken leeg. Dat is 
zorgelijk, want er is niet alleen minder aanvoer van voedsel, ook het 
aantal aanvragen voor voedselpakketten stijgt.  Er moet dus minder 
voedsel over meer mensen verdeeld worden. Op korte termijn gaan 
we dat aan de inhoud van de voedselpakketten in de Lukaskerk 
merken. Voedselbank Haaglanden vraagt om steun 
(www.voedselbankhaaglanden.nl). Ook in de Lukaskerk kunnen we 
die gebruiken. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door een houdbaar 
product in de houten kist te doen. Alle kleine beetjes helpen, dat 
geldt ook hier.  

Taalgroepje 
Geregeld spreek ik vrouwen die beter Nederlands willen leren 
spreken. Ze vragen of we taalles geven. Dat doen we alleen op 
individuele basis, vooral voor mensen die niet goed gedijen in een 
groep. Klassikale taallessen zijn er voldoende in de buurt, daarom 

mailto:eisrael@stekdenhaag.nl
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doen wij dat niet. Met een aantal van die vrouwen kwamen we op 
het idee om een taalgroepje te beginnen. Samen praten over 
onderwerpen die interessant, nuttig of leuk zijn, tegelijkertijd andere 
vrouwen leren kennen en zo al pratend en luisterend de 
taalvaardigheid vergroten. Christine Scheurkogel was gelijk 
enthousiast om zo’n groepje te begeleiden en gaat op 4 november 
aan de slag. Als u vrouwen tegen komt, die zich willen aansluiten: 
neem gerust contact op met Christine of met mij.  

Eten en ontmoeting 
Een half jaar geleden gingen we van start met een handjevol mensen. 
Inmiddels zitten we elke twee weken met zo’n 15 mensen aan tafel. 
We eten gerechten uit alle windstreken, van erwtensoep tot gallo 
pinto. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij: groente snijden, 
achter de pannen staan, tafel dekken, koffie en thee zetten, 
opruimen en afwassen. Met elkaar overleggen we over de gang van 
zaken. Wie kookt er, hoe beginnen we de maaltijden, hoe groot kan 
de groep worden voor we aan een tweede groep beginnen, etc. We 
beginnen elkaar steeds beter te kennen en leven met elkaar mee. 
Iemand zocht oppas voor haar hondje en via de appgroep werd die 
gevonden. Het is een groep met een mooie diversiteit aan mensen. 
De laatste keer hoorde ik iemand zeggen: de hele samenleving zit 
hier aan tafel.  

 *.*.* 

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

Opbrengsten ‘eerste’ collecte voor diaconie: deze volgen later 
Opbrengsten ‘tweede’ collecte voor kerk/wijkgemeente, september 
2022 
 
  4 september Eigen wijkgemeente                            €   54,10 
11 september Eigen wijkgemeente                            € 150,40 
18 september extra collecte Pakistan                        € 134,05 
25 september  waren we in de Lutherse kerk.    
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Collectedoelen de komende periode: 
6 november: Wijkdiaconie en  
KIA Zending: uitzending Jeannet Bierman 
13 november: KiA Werelddiaconaat: arbeidsmigranten in Golfstaten 
en Wijkgemeente 
20 november: Wereldhuis en Protestantse Kerk Pastoraat 
27 november: KiA Werelddiaconaat: Colombia, onderwijs werkende 
kinderen en Wijkgemeente 
 
Toelichting op de collectedoelen 
KIA Zending – uitzending Jeannet Bierman  
In mei 2022 is Jeannet Bierman vanuit de Lukaskerk namens Kerk in 
Actie uitgezonden naar Colombia als docent praktische theologie. 
Jeannet geeft daar les aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, 
een theologisch instituut waar studenten worden opgeleid als 
predikant of kerkelijk werker. Het jarenlange gewapende conflict in 
Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van 
hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk 
doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? Met 
haar studenten onderzoekt Jeannet wat er leeft in samenleving én 
kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun 
gemeenteleden om te zien naar anderen. Lees de laatste berichten 
van Jeannet: kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/medewerkers/jeannet-bierman/ 
 
KiA Werelddiaconaat: arbeidsmigranten in Golfstaten 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken 
lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te 
verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten 
zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen 
zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 
voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij 
bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude 
verhalen komen zo tot leven. De Bijbel geeft moed en kracht. 
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Wereldhuis 
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden 
in Den Haag: migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Zij 
kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun en advies. Daarnaast 
zijn er activiteiten als een inloopspreekuur, een kookproject en een 
koekjesproject. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun 
eigen verhaal en achtergrond hebben: verhalen van mensenhandel, 
arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het 
Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te 
benutten. De Diaconie zet zich voor hen in, omdat in onze 
welvarende samenleving geen mens in de steek gelaten mag worden. 
Doet u mee? U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke 
kennismaking. Op maandag 7 november om 12.00 uur wordt u 
ontvangen door projectleider Lizebeth Melse. Graag wel van tevoren 
aanmelden bij: lmelse@stekdenhaag.nl. 
 
Protestantse Kerk Pastoraat: samen gedenken in dorp of stadswijk 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker 
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te 
maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat 
geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te 
luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog 
hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar 
onderdeel van gemeente zijn.  
 
KiA Werelddiaconaat: Colombia, onderwijs voor werkende kinderen 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar 
en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel 
geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad 
Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. 
School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs 
en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere 
toekomst te vergroten. 
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Lief en leed delen in de Lukaskerk: september 2022 
Door: Berdien Penning 

Bloemen gaven we in de maand september aan:  
Myrthe, (via ds. Jannet), Agnes P. ( via ds de Fouw), De nieuwe 
dominee van de Havenkerk (via Jannet S.), Janny, ds Erwin de Fouw ( 
bevestiging en intrede), Folly, Hannie v.d. B., Ans Br. ,Christa, Familie 
v.d. Pol (oud-gemeenteleden die nu in Aalsmeer wonen), Richtje, hr. 
Verkerk, Benja ( 1 jaar geworden), Frederik, Riet. 

Een verjaardagskaart stuurden we naar: 
Debbie B., Shabnam M., Robert, Nathan, Tjerk, Peter N., Jente, Rob v. 
A., Cees B., Jannet S., Mehran M., Marjan V., ds. Jannet, Paulien, 
ds.Trinette, Mariëtte, Rien H., Riekje. 

Een extra kaart stuurden we naar: 
Richtje, ds. Erwin de Fouw, ds. Martine Nijveld (afscheid Bergkerk), 
Willem B., Rowan E., Mascha de Haan en gezin ( vader/opa 
overleden).  

 *.*.* 

Op bezoek bij de Chinese gemeente 
Door: Christine Scheurkogel en Waltraut Stroh 

Waltraut is onvermoeibaar als het gaat om nieuwe contacten met 
mensen om ons heen- en ook met de verwonderwandeling op 
Hemelvaartsdag kwam zo een contact tot stand: Yabo deed mee – uit 
de Chinese gemeente aan de Zoutkeetsingel. En zo is het gekomen:  

Zomaar op een zondag gingen we op bezoek bij die Chinese 
gemeente. Voor 10 uur is het er al levendig, met vrolijke begroeting 
bij de deur. Veel gezinnen schoven aan, (er zijn 3 groepen 
zondagsschool boven de kerkzaal!), mensen oefenden nog wat 
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muziek bij de piano, 
fietsen worden gestald in 
de zaal aan de straatkant.  
De viering was natuurlijk 
niet verstaanbaar voor 
ons, maar de Bijbelteksten 
van de lezingen stonden 
op de muur geprojecteerd 
en soms met korte 
vertaling erbij. We vonden 
het een mooi geheel. Een 
ouder gemeentelid sprak een getuigenis uit, en er werd voor haar 
gebeden. Er was een koor van 7 mannen, met een mooi lied - na het 
Avondmaal (met ouwel en kleine glaasjes, die we eerst in een rij 

gingen ophalen, en in een kring staand, 
tegelijk gebruikten). Na de dienst was 
er eten en drinken en gelegenheid tot 
gesprek, en dat was leuk. U kent Annie 
van het verhalenkoor - zij sloofde zich 
ervoor uit dat we ons thuis zouden 
voelen.  

De voorganger, ds.Yuan, benadrukt dat ze pas echt een gemeente 
zijn als ze naar buiten toe gaan, en niet ‘op zichzelf’ blijven. Zo staat 
er o.a. een prachtige Koffiefiets, waarmee ze zorgen voor koffie of 
thee voor mensen van de voedselbank, verderop naast hun gebouw. 
En zo kwam het ook dat Yabo rondkijkt naar wat er nog meer is in 
deze wijk. Wij gaven informatie door over de week van gebed voor 
de eenheid van Christenen in  januari- en de Wereldgebedsdag in 
maart uit Taiwan. Wie weet… Hartelijke groeten brengen we van hen 
over. En wij zeggen: tot ziens!  

 *.*.* 
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Bericht van Tigist 
Door: Esther Israël 

In juli nodigden we u uit voor een heerlijke maaltijd bereid door 
Tigist. Zij is vijf jaar geleden gevlucht uit haar geboorteland Ethiopië 

en heeft toen haar baby en de rest van haar familie 
moeten achterlaten. Haar verlangen naar haar 
geliefden was zo groot, dat zij besloot terug te 
keren. De situatie in Ethiopië leek weer veiliger, 
waardoor ze deze stap durfde te zetten.  

Eind juli is Tigist vertrokken naar Ethiopië. Gelukkig 
is ze zonder problemen 
aangekomen bij haar familie 

en vrienden. Eindelijk kon ze haar zoontje, die 
inmiddels zes is, weer in haar armen sluiten. Hij 
moest aan haar wennen, maar het gaat nu 
goed vertelde Tigist.  

Van het geld dat is ingezameld tijdens de 
maaltijd en van de vele 
giften, heeft ze een mooie 
nieuwe start kunnen 
maken. Ze is begonnen als 
fotografe, zoals ze van 
plan was, en heeft 
inmiddels haar eerste opdracht achter de rug. 
Ook heeft ze een studio gehuurd, van waaruit 
ze kan gaan werken.  

Tigist is ontzettend blij om weer terug te zijn. Ze 
heeft nu geen stress meer zei ze. Ze vroeg me 
de mensen van de Lukaskerk hartelijk te 
bedanken en de groeten over te brengen. Ook 

stuurde ze foto’s om aan u te laten zien.    
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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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