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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 november 2021 
uiterlijk 17 oktober 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 

mailto:domineelukaskerk@xs4all.nl
mailto:elcabiss@kpnplanet.nl
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Corona, we zijn er nog niet vanaf, maar er veranderen wel dingen 
Door: Margriet Quarles 

Vooruitlopend op de persconferentie en onze eigen 
kerkenraadvergadering hadden wij op maandag 13 september 
moderamenvergadering. Het is lastig om plannen te maken als je nog 
niet precies weet wat de toekomst brengt, maar we hebben wel weer 
wat lijnen uitgezet. 
 
Wij gaan nog steeds uit van eigen verantwoordelijkheid, dat u er zelf 
aan denkt om thuis te blijven als u niet lekker bent, als een van uw 
huisgenoten of iemand met wie u intensief optrekt, ziek is. Dat u uw 
handen wast als u binnen komt en afstand houdt als dat kan. 
Wij gaan niet vragen naar een vaccinatiebewijs of coronatest, wij 
gaan het u zelfs niet vragen. 
 
Dat betekent dat voorlopig door de week de huidige 
basismaatregelen blijven gelden. 
 
Voor wat betreft de viering op zondag: wij gaan ervan uit dat onze 
kerkgangers inmiddels wel zijn ingeënt en zo niet, dat zij zich zelf aan 
de afstandsregel houden. 
 
In de Lutherse kerk zagen we dat ook mensen die niet uit een 
huishouden komen, naast elkaar gingen zitten, dus waarschijnlijk 
gaat dat bij ons ook gebeuren. 
 
We gaan de stoelen nog niet strak tegen elkaar zetten en een aantal 
stoelen zetten we wel op anderhalve meter, voor wie dat prettig 
vindt. 
 
Vanaf 5 oktober hoeven we dan niet meer aan te melden om naar de 
kerk te komen, maar vraagt u even of het goed is als u naast iemand 
gaat zitten. Schuif niet zomaar aan. Laten we elkaar de ruimte geven 
die we nodig hebben, altijd al en nu in het bijzonder. 
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Vanaf 5 oktober gaan we weer Avondmaal vieren op de eerste 
zondag van de maand. Dat doen we in de kring. Het brood is van 
tevoren in kleine stukjes gesneden en het druivensap komt in kleine 
glaasjes. Christine schrijft er hieronder ook over, we denken erover 
na hoe we het thuisavondmaal gaan vormgeven. 
 
Ook de collectezakken gaan we nog niet doorgeven, de collecte blijft 
voorlopig bij de uitgang, koffie drinken we wel in de vergaderzaal en 
de ontmoetingsruimte. De koffie en thee wordt voorlopig ook nog 
even voor u ingeschonken. 
 
Dat vind ik nog wel even spannend, maar u heeft zich de afgelopen 
anderhalf jaar netjes gedragen, dus ik ga ervan uit dat u dat nog even 
volhoudt.  
 
Wat mij betreft is nu het respect voor de ander belangrijker dan ooit. 
Als u vragen of opmerkingen heeft, u bent uiteraard van harte 
uitgenodigd om deze te stellen, aan mij of aan één van de 
kerkenraadsleden. 
 

*.*.* 

Avondmaalsvieringen voor nu en later? 
Door: Christine Scheurkogel 

 
Op zondag 12 september  – na anderhalf jaar! – was er voor het eerst 
sinds de uitbraak van corona in de kerk een viering met het gedenken 
van het laatste Avondmaal. Dat 
is ontroerend. Het werd 
doordacht als een veilige manier 
in coronatijd: hoe houd je de 
afstand (wij staan zo graag in 
een aaneengesloten kring), hoe 
reik je het brood aan elkaar (wij 
breken zo graag zelf en geven 
het elkaar) – en hoe deel je 
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druivensap (als je niet uit één beker drinkt als vroeger?) Het werd 
een prachtige dienst. Het is ook extra fijn om te vieren als iedereen 
mag zingen bij de vleugel! 
 
Omdat het goed is om vooruit te kijken, bedachten dominee en 
diakenen dat je ook Avondmaalsvieringen ‘aan huis’ kunt houden.  In 
kleine kring. In een tijd van quarantaine, maar ook als er ooit weer 
een tijd aanbreekt waarin mensen om andere redenen niet in een 
kerkzaal kunnen bijeenkomen (zoals mijn grootouders tijdens de 
bezetting). 
 
De vraag is niet alleen praktisch: hoeveel kunnen er veilig in een 
huiskamer, bijvoorbeeld, of: wie zorgt er dan voor brood en wijn? 
Maar ook duiken andere vragen op: is het noodzakelijk om er een 
diaken of ouderling bij te hebben per groepje, of mogen christenen 
het ook zonder dat vieren – maar waar blijft dan het gewijde van de 
symbolen en hoe zorg je dat het gevoel van ‘geloofsgemeenschap’ 
met alle anderen blijft? Het is wijs om dit eens samen uit te proberen 
en te bespreken. 
 
Eén groepje woonde ik bij: we volgden de dienst via een grote laptop, 
en de gastvrouw had sap en brood – en ook kaarsen klaarstaan. Als je 
thuis zoveel mogelijk – tegelijkertijd – kan meedoen met wat er in de 
kerk gebeurt, voel je je betrokken!  Een afspraak over het doorgeven 
van een gebed voor de kaarsenboom moeten we niet vergeten – en 
een liedboek meebrengen ook niet.  
 
Het was een prima ervaring, om zo in huiselijke kring met anderen te 
zijn, te zingen, te luisteren.  Huiselijk was ook, dat je soms even een 
opmerking maakt (doe je nooit in de kerk). Na afloop samen een 
bakkie gedaan – en over onze ervaringen gepraat. Ik ben erg blij met 
deze oefenbijeenkomst! En ik hoop dat we het zo vaker zullen 
kunnen doen. Misschien bij U thuis een keer? 
 

*.*.* 
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Collectes Lukaskerk oktober 2021 

3 oktober: Wijkdiaconie en Wijkgemeente 
10 oktober: Wijkdiaconie en PKN Kerk en Israël 
17 oktober: KIA Werelddiaconaat en PKN Jong Protestant 
24 oktober: Diaconaal opbouwwerk in de wijken en Wijkgemeente 
31 oktober: Naar de Lutherse Kerk 

10 okt - PKN Kerk en Israël 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting  
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de 
eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van 
het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joodse en christelijke 
traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie 
tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de 
gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm 
aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse 
gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. 

17 okt -  KIA Werelddiaconaat 
Kameroen  
Samen werken aan een stabiele toekomst. In het noorden van 
Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en 
oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering 
zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, 
soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in 
Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogst meer 
oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk 
betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert 
ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. Meer lezen 
www.kerkinactie.nl/kameroen   

17 okt - PKN Jong Protestant 
Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen  
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven 
aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk 
hierbij een rol spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 

http://www.kerkinactie.nl/kameroen
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geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt 
kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door 
samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst 
bij geloofsopvoeding. 

24 okt - Diaconaal opbouwwerk in de wijken 
De Diaconie ondersteunt verschillende wijkgemeenten van de 
Protestantse Kerk Den Haag met hun diaconale werk. Dat gebeurt in 
het werk van diaconale locaties als Shalom, de Paardenberg, Bethel 
en de Kinderwinkel, maar ook in wijken waaruit de Protestantse Kerk 
praktisch verdwenen is. Dat gebeurt ook met de inzet van de 
diaconale opbouwwerkers die op verschillende manieren met de 
wijkgemeenten samenwerken voor bijzondere diaconale projecten, 
zoals in de wijken Zuidwest, Haagse Hout en de Schilderswijk. Het 
diaconale opbouwwerk stimuleert creativiteit en de verbinding van 
diaconaal werk met wijk en kerk. Van harte aanbevolen! 

*.*.* 

Seniorenkring oktober 2021 
Door: Els Pellen 

Het is fijn dat er enkele nieuwe deelnemers 
welkom geheten konden worden in de 
afgelopen weken. De startbingo was gezellig en 
nu hebben we voorlopig een reeks 
spelletjesmiddagen. In oktober is dat op 
dinsdag 12 en dinsdag 26 oktober van 13.30 tot 
15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.  

Een lekker kopje koffie of thee en met elkaar praten, lachen en 
spelen maakt de middagen altijd weer gezellig. U bent van harte 
welkom. 

Met een hartelijke groet namens de vrijwilligers  
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Heeft u vanwege corona vragen over activiteiten? Weet u niet zeker 
of iets doorgaat? Mail gerust naar lukaskerk@hotmail.com, bel of 
app de dominee en houd ook onze website in de gaten.  
 
Activiteiten oktober 2021 

 

Zondag  
3 oktober 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger  
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 

 

 

Eredienst in de Lutherse 
Kerk, voorganger Fokke 
Fennema 

Lutherse Kerk 10.15  

Maandag  
4 oktober 

De buurtlunch is even 
gestopt vanwege corona 

 afgelast 

 Inspiratietafel, zie ook 
pagina 17 

Lukaskerk 15.00 

Dinsdag 
4 oktober 

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

Lukaskerk  13.30 - 
15.30 

 Seniorenkring 
spelletjesmiddag 

Lutherse kerk 13.30 

Woensdag  
6 oktober 

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

Lukaskerk Start 
viering 
19.00 

Donderdag 
7 oktober 

Voedselbank  Lukaskerk  
 

 
Inloopspreekuur, welkom 
met vragen van allerlei 
aard 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

mailto:lukaskerk@hotmail.com
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7 oktober Open kerk, welkom voor 
een praatje, een kopje 
koffie, aansteken van een 
kaarsje. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 

Zondag  
10 oktober 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Christiaan 
Donner 

Lukaskerk 10.15 

Zondag  
10 oktober 
 

Eredienst in de Lutherse 
Kerk, voorganger Jannet 
van der Spek 

Lutherse Kerk 10.15  

Maandag  
11 oktober 

De buurtlunch is even gestopt vanwege 
corona 

afgelast 

Dinsdag  
12 oktober 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring, 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk 13.30 

Woensdag 
13 oktober 

Kringviering en maaltijd Lukaskerk 18.00 

 Gesprekskring Zien en 
Gezien worden 

Lukaskerk 20.00 

Donderdag 
14 oktober 

Voedselbank  Lukaskerk  
 

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen van allerlei 
aard 

Lukaskerk 10.30 - 
12.00   
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Donderdag 
14 oktober 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
17 oktober 
 
 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Esther Israël 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Marianne van 
der Meij 

Lutherse kerk 10.15 

Maandag  
18 oktober 

De buurtlunch is even gestopt vanwege 
corona 

afgelast 

Dinsdag  
19 oktober 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Donderdag 
21 oktober 

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  
24 oktober 

Viering Lukaskerk, 
voorganger  
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Erwin de Fouw 

Lutherse Kerk 10.15 
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Maandag  
25 oktober 

De buurtlunch is even 
gestopt vanwege corona 

 afgelast 

Dinsdag  
26 oktober 

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

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk 13.30 

Woensdag  
27 oktober 

Leerhuis Lukaskerk 14.00 

Donderdag  
28 oktober 

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  
31 oktober 

Gezamenlijke viering in de 
Lutherse Kerk, voorganger 
Erwin de Fouw 

Lutherse 
kerk, geen 
dienst in de 
Lukaskerk 

10.15 
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*.*.* 

Diaconaal werk in de zomer en de herfst 
Door: Esther Israël, diaconaal werker 

 
Uitstapjes 
Afgelopen zomer zijn we driemaal 
op pad geweest met gezinnen van 
de voedselbank. Het eerste uitstapje 
was naar het familiepark Plaswijck in 
Rotterdam. Een heerlijke plek waar 
veel te beleven valt, zoals een klein 
dierenpark, een rondvaart over de 
plas, spelen en spetteren in de 
havenspeeltuin, skelteren in de 
verkeerstuin, waterfietsen… 
 
 
Het tweede uitje was speciaal voor 
tieners: sport en spel op het strand 
van Scheveningen.  
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Voor het laatste uitje zijn we naar Meijendel gereisd, waar we in 
groepjes verschillende activiteiten deden: spelletjes op de grasweide, 
spelen in het Monkeybos, een speurtocht in de Duincampus, een 
bezoekje aan het bezoekerscentrum, en tussen de middag een 
pannenkoek eten in de pannenkoekboerderij.  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We werden alle drie de dagen 
getrakteerd op prachtig zomerweer. Voor de gezinnen is zo’n 
uitstapje belangrijk. De meeste kinderen komen nauwelijks buiten de 
stad. Het maken van een ritje in een dubbeldekkerbus naar een 
locatie buiten Den Haag is al een belevenis op zich. Het is mooi om te 
zien hoe snel vooral kinderen, maar ook hun ouders aansluiting 
vinden bij anderen. Onze dominee Jannet leidde een groepje en 
merkte op dat de gezinnen in haar groepje, die wel erg verschillend 
waren, aan het einde van de dag echt een groep waren geworden. 
Wij leren de gezinnen, die we wekelijks tijdens de uitgifte van de 
voedselpakketten zien, op deze manier ook beter kennen.  
 

Kinderspelen op het Oranjeplein 
Vrijwilligers van de Havenkerk en de 
Lukaskerk waren bijna elke 
maandagmiddag te vinden op het 
Oranjeplein, waar we spelletjes deden 
en knutselden met kids van 4 tot en 
met 12 jaar. De middagen werden 
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wisselend bezocht, onder andere vanwege het weer. Het 
enthousiasme van de kinderen was er niet minder om. De 
samenwerking tussen de beide kerken werd over en weer 
gewaardeerd.  
 
Twee nieuwe projecten  
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we eindelijk van 
start gaan met de uitvoering van twee nieuwe projecten.  
‘Luisterkracht’ is een landelijk project van Netwerk DAK, een 
overkoepelende organisatie van inloophuizen, straat- en 
buurtpastoraat. STEK is één van de plekken die meedoet met het 
project. Het doel is dat ‘kwetsbare’ mensen met een verhaal, -
mensen aan de rand van de samenleving-, hun ervaringen, wijsheid, 
vragen en knelpunten met elkaar en met ‘mensen met invloed’ 
delen. En dat ‘mensen met invloed’ luisteren naar hun verhalen en er 
van hart tot hart contact ontstaat. Zo kunnen zij met elkaar zoeken 
naar mogelijkheden om beleid en werkwijze structureel te 
verbeteren.  
 
Dat laatste zou mooi zijn, maar het optrekken met en luisteren naar 
elkaar is al een doel op zich. Vanaf september komen we elke drie 
weken bij elkaar met de mensen met een verhaal. Wij kennen hen 
vanuit de voedselbank of als bezoeker van de Lukaskerk. Jannet en ik 
begeleiden de groep. Aan de hand van een spelmethode proberen 
we de verhalen te ‘vangen’. Na ongeveer een half jaar schuiven de 
mensen met invloed aan, bijvoorbeeld uit de plaatselijke politiek, uit 
bedrijven, uit scholen. Samen zullen zij ongeveer een jaar lang 
maandelijks met elkaar in gesprek zijn.  
 

‘Opvoeden in verbinding’ is een 
cursusvorm waar moeders (of vaders) uit 
verschillende culturen van en met elkaar 
leren over de opvoeding en begeleiding van 
kinderen tot en met 12 jaar. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin 
onderwerpen als het bemoedigen van je 
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kind, veiligheid en grenzen, het ontdekken van talenten en het 
organiseren van activiteiten aan de orde komen aan de hand van 
verschillende werkvormen. De deelnemers worden aan elkaar 
gekoppeld, waarbij het de bedoeling is dat zij elkaar thuis bezoeken 
en samen opdrachtjes uitvoeren. Vanuit de Lukaskerk zijn Christine 
en ik betrokken bij het project. We werken samen met Daniëlle, 
pastoraal werker van de Havenkerk. Nadat we de cursus zelf hebben 
gedaan, willen we in het najaar starten met een cursusgroepje.  
 
Solidariteitsmaaltijden 
Binnenkort starten de voorbereidingen voor de 
solidariteitsmaaltijden tijdens advent. U/jij bent van harte 
uitgenodigd om hieraan een praktische of inhoudelijke bijdrage te 
leveren.   
 
Tot slot:  
Vragen, suggesties of opmerkingen met betrekking tot het diaconale 
werk zijn altijd van harte welkom! 
 

*.*.* 

Ook ouderen weer naar de kerk! 
Door: Christine Scheurkogel 

Het is fantastisch om te kunnen gaan – als en wanneer je maar wilt –
naar de kerk op zondag. We hebben allemaal inmiddels geleerd dat 
het niet meer zó vanzelfsprekend is. Dat er leefregels tussen kunnen 
komen. Thuisblijven, en wennen aan andere diensten. Of ‘onze’ 
diensten bijwonen, maar via een beeldscherm. Dat we moesten 
wennen aan diensten zonder zelf te mogen zingen, zonder naast je 
geliefden te zitten, enz. enz.  Zonder koffie, of (later) door koffie 
mogen ophalen en daarna weer op een stoel te moeten gaan zitten. 
Nog lastiger is het voor veel ouderen, die minder zelf kiezen kunnen: 
ze moeten wachten op iemand die helpt bij opstaan en aankleden, 
vervoer naar de kerk regelen, op tijd medicijnen en andere dingen in 
orde hebben. Hoe heerlijk is het dan om af en toe ’s middags naar de 
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kerk te kunnen, een rustige viering mee te maken. Begroet en gekend 
te worden, en ongehaast bij een kopje koffie en thee bij te praten 
(…en ja, zo nodig toilet te kunnen bezoeken). Op zondag 5 september 
was het weer mogelijk – dankzij veel vrijwilligers, de koster, de 
organist en de predikante in de Lutherse Kerk. Iedereen van harte 
dank, en graag tot ziens! 

Wilt u het ook eens meemaken? Laat het ons weten. De volgende 
ouderendienst komt naar we hopen in november al. Sara de Weerd 
(070-3246943) en Christine Scheurkogel (070-3808011) 

*.*.* 

Inspiratietafel 
Door: Frederik Ekkelboom 

Maandagmiddag 4 oktober zijn we er weer met Inspiratie en 
Ontmoeting. Eenieder is van harte welkom. 
We hebben muziek, verbeelding, gesprek en mooie teksten van 
overal vandaan. We beginnen om 15 uur met koffie en thee. 
Uw gastheer is Frederik Ekkelboom, Graag aanmelden 
via: airole@outlook.com 
 

*.*.* 

Lief en leed delen in de Lukaskerk 
Door: Berdien Penning 

BLOEMEN gaven we in de maand augustus aan: 
De ouders van dopeling Freya de Ruijter. 
Aan Irene (uit de Lutherse kerk) die de bloemen mee nam naar de 
begrafenis van haar zangvriendin Ali Postma (tante van Frank 
Everaarts) in Leeuwarden. 
Ook een bloemetje voor Elleke, omdat zij een nieuwe baan heeft als 
eindredacteur bij Trouw. 
Voor Rosita. Haar kat (die maar niet thuis wil komen) had een 
verrassing: zij heeft ineens een nest jongen! 
Voor Jannie, omdat haar broer is overleden. 
Lonneke kreeg ook een bloemetje, want ze kan weer lopen.  
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En via Margriet een boeketje voor Jan Becht, die heel veel doet voor 
mensen die in de Lukaskerk komen voor hulp. 
 
EEN VERJAARDAGSKAART stuurden we naar:  
Yvonne S., Coos, Gijs, Nel, Samuel, Maceo, Jan, Janna B., Gerry v.d.V., 
Iet, Ans, Peter, Li-Zheng, Alexander, Annet, Zyara, Rienk  
 
EEN EXTRA KAART stuurden we naar: 
Fokke Fennema, omdat hij 40 jaar predikant in Den Haag is. 
 

*.*.* 

Voor de 
kinderen 
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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. 

*.*.* 
 

Kerkomroep 
U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl. 

Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de 
gaten: www.lukaskerk-denhaag.nl 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21710
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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Pagina’s 9 t/m 11 
rooster activiteiten in oktober 

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten: 

www.lukaskerk-denhaag.nl 

 
 

 

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

