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Dankbaar
Door: Esther Israël, diaconaal werker
Er zit bijna een jaar diaconaal werk voor me op.
Net toen ik een beetje ingewerkt was en de
wijk in wilde trekken, kwam corona. Zo
ongeveer alles wat er aan activiteiten was werd
anders. De voedselbank tijdelijk op de markt en daarna weer in de
kerk, maar zonder koffie, thee en soep. Het mamaverhalenkoor
stopte met repeteren. Geen zomerkamp, maar dagjes uit voor
gezinnen van de voedselbank. Kringvieringen met een beperkt aantal
mensen. De buurtmaaltijd werd gewijzigd in een buurtlunch en
moest later ook stoppen. En bij alles die noodzakelijke, maar
tegennatuurlijke 1,5 meter.
Afstand houden terwijl het in diaconaat draait om nabijheid. Geen
arm om iemands schouder kunnen leggen als je voelt dat dat nodig is.
Het abnormale ‘nieuwe normaal’ leidde tot een gevoel van leegte en
eenzaamheid bij veel mensen. En niet alleen bij oudere mensen! In
de Lukaskerk zochten en zoeken we naar wat er nog wel kan, binnen
alle coronamaatregelen. Om aandacht voor elkaar te blijven hebben
en gastvrij te zijn. Om een plek te zijn waar mensen even kunnen
landen, gezien en gehoord worden. Zo ontstonden er nieuwe
initiatieven en mogelijkheden.
Zodra het weer mocht zijn we begonnen met contactgroepjes voor
vrouwen en voor mannen, als alternatief voor de koffie en thee
tijdens de voedselbank. De mannengroep op woensdag is inmiddels
een aardig hecht groepje geworden. De vrijwilligers van de
buurtmaaltijden komen wekelijks in een kleine groep bij elkaar voor
gezelligheid, gesprek en een smakelijke lunch. Er werden plantjes,
kaartjes en chocolaatjes aan oudere gemeenteleden gebracht rond
de feestdagen. En door het wegvallen van activiteiten had ik meer
tijd voor individuele contacten en gesprekken.
Tijdens één van de solidariteitsmaaltijden overviel me een enorm
gevoel van dankbaarheid. Na de eerste lockdown bezochten met
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name gemeenteleden de kringvieringen. Inmiddels komen de
mensen weer overal vandaan. Ik zat temidden van een prachtig
gemêleerd gezelschap. Samen gekomen om het licht en verhalen te
delen, samen rondom de kaarsenboom en samen aan tafel om te
eten. Een waar licht in donkere tijden!
Dankbaarheid voert de boventoon bij me over het afgelopen jaar.
Dankbaar om er te kunnen zijn voor mensen in de Schilderswijk. Wat
een zegen om zoveel mensen te ontmoeten, samen te werken met
vrijwilligers van binnen en buiten de Lukaskerk, warmte te geven en
te ontvangen, van en met elkaar te leren, het samen goed te hebben,
licht te delen, God te ontmoeten in de ander.
Veel dank aan eenieder die een bijdrage levert aan het diaconale
werk. In welke vorm dan ook. Mijn gebed is dat we dit in 2021 met
elkaar kunnen voortzetten.
*.*.*
Coronamaatregelen, de gevolgen voor ons
Uit de Kerkenraad
Op maandag 14 december heeft onze minister-president ons
toegesproken. Als u het niet gezien heeft, is het u daarna vast niet
ontgaan. Na elke persconferentie hebben het moderamen en
kerkenraad steeds wel overlegd over de gevolgen van de
maatregelen voor de Lukaskerk. Altijd zijn we er in goede harmonie
uitgekomen.
In december en begin januari van 2021 zullen we blijven vieren. Met
25 mensen. Meer vinden we niet verantwoord, minder willen we
niet. Samen vieren is goed voor ons.
Maar we gaan nog minder bewegen in de kerk. We gaan er strenger
op letten dat als je binnekomt je direct naar de kerkzaal gaat en gaat
zitten. We houden de komende tijd waarschijnlijk toch onze jas aan
tijdens de viering, dus we hoeven ook niet in de garderobe te bljjven
staan.
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We blijven ook koffiedrinken, maar dat doen we in de kerkzaal.
Frederik komt langs met koffie en thee en na de koffie gaan we naar
huis. Niet allemaal tegelijk, maar twee aan twee. Anders? ja, minder
leuk? misschien, maar alle reden om dankbaar te zijn dat we kunnen
blijven vieren, dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten.
Hieronder een iets langer verhaal hoe we tot onze besluiten komen.
Toelichting
Op dinsdag 15 december hadden we kerkenraadsvergadering. Een
aantal leden zat in de kerk met laptop voor zich, beamer en scherm
ingesteld en een aantal kerkenraadsleden zat thuis. Wij gaan met
onze tijd mee.
Uitgebreid hebben we over de vieringen op Eerste Kerstdag
gesproken. Er stonden er vier gepland, een viering met kerstverhaal,
een kerstontbijt, een kinderkoor. Om 12 uur een viering met twee
zangers per lied en koffie en thee na, met kerstbrood. Om 15.00 uur
een viering met kerstverhaal, luisteren naar kerstmuziek, koffie, thee
en kerstbrood, chocolaatje, kransje, en om 18.00 uur een kringviering
met verhaal, muziek, een vraag aan tafel en een eenvoudige, maar
toch feestelijke kerstmaaltijd.
De vraag lag voor, wat kan er doorgaan en waarom (niet). En hoe?
Meer mensen kan zeker niet, minder willen we eigenlijk niet. 25
mensen gaat toch goed? Geen maaltijden meer dan? Geen
kerstontbijt? Geen kringviering met maaltijd, geen koffie en thee?
Maar we zijn toch geen horeca, we willen niet concurreren, er komen
zeker geen mensen die anders naar een restaurant zouden gaan, ons
eten en drinken is toch echt een essentieel onderdeel van onze
viering en onze ontmoetingen. Dus toch kringviering met eenvoudige
maaltijd en koffiedrinken in de kerk na de viering. Niet meer in de
ontmoetingsruimte en vergaderzaal. We lopen niet of zo min
mogelijk rond.
Frederik en Margriet blijven hierop letten en we merken dat er goed
naar hen geluisterd wordt en dat willen we graag zo houden.
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Waltraut Stroh is aan het inventariseren of we weer avondmaal
kunnen vieren. Daarover later meer.
Dinsdag- en donderdagmiddag blijft u ook welkom voor een praatje
en kopje koffie. Ook daar zullen we er op toe zien dat er zo min
mogelijk heen en weer gewandeld wordt.
Zingen in de vieringen
We hebben als kerkenraad steeds de richtlijnen van het RIVM
gevolgd. We moeten ons ergens aan vasthouden. Dat betekent dat
we de komende tijd maar met 2 mensen per viering gaan zingen. Die
2 mensen komen uit de kerkgangers die op de lijst staan. Dit gaat
gelden voor alle vieringen.
*.*.*
Week van gebed voor de eenheid van de kerken,
17-24 januari 2021
Door: Christine Scheurkogel
Dit jaar is een groep vanuit onze gemeente te gast geweest in
Grandchamps, een van de mooie plaatsen van bezinning waar
mensen elkaar en God ontmoeten. Laat dat nu precies de
gemeenschap zijn, die voor komend jaar ook voorbereidingen trof
voor de week van gebed voor de eenheid. Waltraut, onze ‘nieuwe’
diaken was daarbij betrokken.
De Lukaskerk doet al jaren mee, in een kring van gemeenten van
diverse pluimage in Den Haag Centrum. Het thema zal zijn: BLIJF IN
MIJN LIEFDE!
Bij het sluiten van de kopijdatum weten we helaas nog weinig over
de kerken en groepen die komend jaar meedoen, en worden nieuwe
maatregelen verwacht om corona te lijf te gaan. Weekbrieven zullen
moeten helpen om de actuele stand door te geven. Maar als u over
een computer beschikt, kan ook de website u van dienst zijn:
www.weekvangebed.nl
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*.*.*
Aardappeltaart
Door: Corrie Hoogendoorn
Op verzoek het recept van een aardappeltaart. Voor vier personen.
Tijdens een van de solidariteitsmaaltijden heb ik dit recept gebakken
voor 24 personen in de geweldige oven van de kerk. Twee grote
bakplaten vol. Superleuk om te doen. Ik denk dat het ook lekker is om
kerrie door de aardappelen te husselen.
*1 kg aardappelen vastkokend in plakken of stukjes; voorkoken in
gezouten water.
*1 grote ui en een prei en een teen knoflook, snijden en roerbakken.
Mengen met een paar lepels zongedroogde tomaatjes op olie en een
eetlepel gedroogde tijm, plus zout en peper naar smaak
*4 eieren en 200 ml kookroom loskloppen met zout, peper en
nootmuskaat naar smaak
*De helft van de aardappel in een bakvorm schikken; dan de
groenten met daarop de rest van de aardappel.
*De eierroom eroverheen schenken en bovenop geraspte kaas.
*Bakken op 180 graden, ongeveer drie kwartier
*.*.*
Oud en nieuw in de Lukaskerk
Dit jaar vieren we niet uitgebreid oud jaar in de Lukaskerk. Wel is er
een kringviering met een
maaltijd. We beginnen om
17.00 uur en verwachten rond
19.30 af te ronden. U kunt zich
aanmelden via
lukaskerk@hotmail.com
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Activiteiten in januari 2021
Maandag
28 december

De buurtlunch is even gestopt. Begin
2021 bespreken we wanneer en hoe we
weer kunnen starten.

Woensdag
30 december

Voedselbank

Lukaskerk

Donderdag
31 december

Kringviering Oud en
Nieuw, zie pagina 8

Lukaskerk

17.00 19.30

Zondag
3 januari

Viering in de Lukaskerk,
voorganger Jannet van
der Spek

Lukaskerk

10.15

Eredienst niet voor
Lutherse
bezoekers vanwege
Kerk
corona, de dienst wordt
wel opgenomen
Maandag
4 januari

De buurtlunch is even gestopt. Begin
2021 bespreken we wanneer en hoe we
weer kunnen starten.

Dinsdag
5 januari

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

13.30 15.00

Woensdag
6 januari

Zingen, eten en bidden
door de week. Vanaf
18.15 uur samen eten.

Lukaskerk

19.00 19.30

Donderdag
7 januari

Voedselbank

Lukaskerk
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Inloopspreekuur,
welkom met uw vragen

Lukaskerk

10.30 12.00

Donderdag
7 januari

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

13.30 16.00

Zondag
10 januari

Viering in de Lukaskerk,
voorganger
Heleen Joziasse

10.15

Lukaskerk

Eredienst niet voor
Lutherse
bezoekers vanwege
Kerk
corona, de dienst wordt
wel opgenomen
Maandag
11 januari

De buurtlunch is even gestopt. Begin
2021 bespreken we wanneer en hoe we
weer kunnen starten.

Dinsdag
12 januari

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

13.30 15.00

Woensdag
13 januari

Kringviering en maaltijd

Lukaskerk

18.00

Donderdag
14 januari

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
Lukaskerk
welkom met vragen van
allerlei aard

10.30 12.00

Open kerk, welkom voor Lukaskerk
een praatje, een kopje

13.30 16.00
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koffie, aansteken van
een kaars.
Zondag
17 januari

Kringviering, voorganger Lukaskerk
Jannet van der Spek

10.15

Eredienst niet voor
Lutherse
bezoekers vanwege
Kerk
corona, de dienst wordt
wel opgenomen
Maandag
18 januari

De buurtlunch is even gestopt. Begin
2021 bespreken we wanneer en hoe we
weer kunnen starten.

Dinsdag
19 januari

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

Donderdag
21 januari

Voedselbank

Zondag
24 januari

13.30 15.00

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
Lukaskerk
welkom met vragen van
allerlei aard

10.30 12.00

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

13.30 16.00

Viering in de Lukaskerk,
voorganger Christiaan
Donner

10.15

Lukaskerk
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Eredienst Lutherse Kerk, Lutherse
houd berichten in de
Kerk
gaten om te weten of de
dienst te bezoeken is.
Maandag
25 januari

De buurtlunch is even gestopt. Begin
2021 bespreken we wanneer en hoe
we weer kunnen starten.

Dinsdag
26 januari

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

Donderdag
28 januari

Voedselbank

Zondag
31 januari

13.30 15.00

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
Lukaskerk
welkom met vragen van
allerlei aard

10.30 12.00

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

13.30 16.00

Gezamenlijke dienst
Lutherse
Lukas/Luthers, in de
Kerk
Lutherse Kerk. Houd de
berichten in de gaten
om te weten of de
dienst te bezoeken is,
weet u het niet zeker,
vraag gerust via
lukaskerk@hotmail.com

10.15
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Seniorenkring in januari
Door: Els Pellen
Helaas waren wij door het oplopende aantal besmettingen en de
onzekerheid rond het virus genoodzaakt de kerstviering af te zeggen.
We hebben dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen.
Ook de bijeenkomsten in het begin van het nieuwe jaar gaan niet
door. Zodra wij weer met de bijeenkomsten voor senioren starten,
hoort u dat van ons via de kerkmail, via het maandblad of voor de
vaste deelnemers via een
telefonisch bericht.
We laten een moeilijk jaar
achter ons en wensen u
alle goeds in goede
gezondheid voor 2021.
Met een hartelijke groet,
namens de vrijwilligers,
Els Pellen
*.*.*
Collectes
Opbrengsten
22 november
Wijkdiaconie €47,90
PKN Landelijk Pastoraat €47,80
29 november
In de Lutherse Kerk
Collectes de komende weken
3 januari
Wijkdiaconie en Wijkgemeente
10 januari
Maatjesproject 2Go en Haastu
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17 januari
Aandachtscentrum en Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten
24 januari
Buurt- en kerkhuis Paardenberg en Protestantse Kerk Missionair
Werk
31 januari
Naar de Lutherse Kerk
*.*.*
Uit het hart geschreven
Door: Corrie Hoogendoorn
Het was een beetje lastig om aan een stukje
voor Om en Bij de Lukas te beginnen. Mijn
kerstkaarten lagen nog te wachten en door
allerlei andere dingen werd ik afgeleid. Totdat
ik in de ochtend van 14 december op een zwerftocht met mijn fiets
door Mariahoeve ging. De weg was afgesloten en ik stapte af om
door een nauwe doorgang over de stoep mijn weg te vervolgen. Ik
zag dat er aan de weg werd gewerkt. Het zand was netjes aangeharkt
en de stratenmaker zat op zijn knieën in een hoekje te werken; het
zweet droop van zijn gezicht. Ik zei hem gedag. Toen plots een
jongen op een herriescooter dwars door zijn zojuist glad gemaakte
ondergrond scheurde. We keken elkaar verontwaardigd aan en wat
hij zei dat ga ik hier niet herhalen. Hij was zo vernederd. Hij zei ook
dat hij uit Zwolle kwam reizen om hier zijn geld te verdienen en zo'n
gast zich nergens wat van aan trok! Al zijn grieven mocht ik aanhoren.
We waren het erover eens dat dat niet eerlijk was. Ik wenste hem
sterkte met alles en nu ben ik weer bij mijn kaarten. Als ik zijn adres
had gehad dan zou ik hem de kaart: Houd moed, heb lief sturen. Daar
hebben we veel van nodig. Ik wens het ons allen ook toe voor het
nieuwe jaar!
*.*.*
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Portret
Door: Christine Scheurkogel
Het nieuwe jaar is al begonnen op Eerste Advent. In de kerk waren
we toen samen naar de Lutherse, en werd het als ‘nieuw kerkelijk
jaar’ ingeluid. Maar ook daar is het aantal deelnemers beperkt en dus
was ik thuis. Het nieuwe begon in Advent met een eye-opener voor
mij: ik zag wat portretten zijn… Daar wil ik iets over vertellen.
In coronatijd kan je in ons land gelukkig televisiekijken, en ik heb een
lijstje ‘inhaal-TV’. Dat betekent goede programma’s op een ander
moment terugkijken. Dan kan ik reclames overslaan, doorspoelen
wat niet boeit – of juist stilzetten wat erg belangrijk is, om het nog
een keer te zien, te horen en bijv. een tekst op te schrijven. Ik zag
Hart en Ziel, en er was een mooi item dat het leven van de dominee
bij de Marine schilderde, zowel op het schip als wat hij voor familie
doet. Ik zag Jacobine en ze was ditmaal terughoudend op dreef zodat
gasten echt uit de verf kwamen, goed voor ons als kijkers. Ik genoot
diep van de Verwondering met het portret van Marit Tornqvist, die ik
ken als fijne maker van kinderboeken. Hier liet ze zien hoe ze
wereldburger is, mens naast nieuwkomers. ‘Activist’ voor
mensenrechten, maar vooral hartstochtelijk: gewoon mens! Praktisch
en aanstekelijk!
Ik wou zien wat in Sterren op het doek gemaakt werd van Clairy Polak
– en spoelde gelukkig niet veel door: het bleek een samenstelling van
vijf ‘portretten’, merkte ik. Want Eus, de interviewer, maakt een
miniatuur van elke kunstenaar thuis. Daar zie je hoe ze werken, hun
aanpak, waar hun accenten liggen. Ze ontmoeten Clairy voor het
eerst en kijken naar haar, terwijl Eus met haar samen een beeld
schetst van haar leven – in woorden. Heel eerlijk en persoonlijk. Het
vijfde portret is dat van hemzelf. Het komt naar voren door zijn
gezichtsuitdrukkingen, zijn vragen, het huiswerk dat hij heeft gedaan.
En door de uitwisseling met haar. Wat ik eerst alleen wou – ‘het
resultaat’ na die sessie – was simpel. Maar wat ben ik blij dat ik al die
andere punten ditmaal echt liet doordringen. Want in elk van de
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schilderijen lag zowel de kunstenares als Clairy als portret . Haast een
dubbelportret… iemand is door je heen gegaan, door je ogen en je
handen. Het kan niet zonder jou, al gaat het om die ander!
Zoiets moet het zijn, elk nieuw jaar, als wij ons Christenen noemen.
Als Lukaskerk in de Schilderswijk. Als we onze buren ontmoeten:
wanneer we beelden van God schilderen, kan het niet zonder onszelf,
onze kunde, ons oefenen, ons ambacht. Maar het gaat om die Ander!
Gezegend nieuw jaar!
*.*.*

*.*.*

16

Algemene Kerkenraad
Kerkelijk Bureau, Parkstraat 32, 2514 JK ’s-Gravenhage, (070)
3858707 svandenhout@pkn-denhaag.nl,
www.protestantsekerkdenhaag.nl
Waarvan Akte, december 2020
De Algemene Kerkenraad van Den Haag heeft op maandag 14
december digitaal vergaderd. Hieronder een deel van het verslag. Wie
het gehele verslag wil lezen kan dat opvragen door te mailen naar
lukaskerk@hotmail.com
Kerstnachtdienst Grote Kerk
Na grondige afweging is besloten de Kerstnachtdienst zonder
bezoekers/medewerkers in de Grote Kerk op te nemen. Het wordt
van tevoren opgenomen. De Kerstnachtdienst staat op donderdag 24
december vanaf 19:00 uur online op het YouTube kanaal van de
Protestantse Kerk Den Haag. (of houd
https://www.protestantsekerkdenhaag.nl in de gaten)
Herbenoeming mevrouw Pauline Kuipers als voorzitter van het
College van Diakenen
Het College van Diakenen (CvD) heeft de huidige voorzitter, mevrouw
Kuipers, voorgedragen voor een volgende termijn van vier jaar als
voorzitter van het CvD. De AK heeft deze voordracht overgenomen.
Mevrouw Kuipers is bij acclamatie herbenoemd door de AK. We
mogen als AK en CvD dankbaar zijn dat Pauline Kuipers zich opnieuw
vier jaar wil en kan inzetten voor het diaconale werk en onze kerk.
Commissie Haags Pionieren – Evaluatierapport Haags Pionieren 20162020
De AK commissie Haags Pionieren presenteerde haar
Evaluatierapport 2016-2020 aan de AK. De commissie constateerde
het volgende ‘De afgelopen vier jaar zijn zeker 400 mensen bij de zes
pioniersplekken betrokken geraakt; mensen uit allerlei sociale lagen,
van allerlei leeftijden en herkomst. Pionieren is missionair werk.
Maar missionair zijn is meer dan pionieren. Missionair-zijn is een
opdracht voor de hele kerk. Het advies van de commissie aan de AK is
17

om te bevorderen dat ook het pionierswerk meer onderdeel kan
worden van het gemeente-zijn. De AK onderschrijft de keuze van de
commissie om de pioniersplekken meer te doen aansluiten bij het
missionaire werk van de wijkgemeenten en om de pioniersplekken te
vormen vanuit een team van vrijwilligers.
Ook onderschrijft de AK de stappen om tot verdere kostenreductie te
komen. De commissie Haags Pionieren en het CvK zullen betere
afspraken maken over de financiële processen. De
verantwoordelijkheid moet duidelijker liggen bij de pioniersplekken
zelf. Vanuit het CvK gezien is er sprake van een projectfinanciering,
waarbij de verantwoordelijkheid voor de bestedingen bij de
commissie en de pioniersplekken ligt. Het evaluatierapport inclusief
aanbevelingen wordt binnenkort naar de wijkgemeenten verstuurd.
Tijdelijke voorziening Kerk in Laak
De AK besluit na ampel beraad dat de vierplek Laak onder zijn
verantwoordelijkheid nog een half jaar gecontinueerd kan worden. In
dat half jaar moet een onderbouwd besluit vallen over het al dan niet
voortgaan als een voorziening in de zin van de kerkorde. Het College
van Diakenen is bereid om minimaal ruimte bij De Oase beschikbaar
te stellen.
Stichting Grote of Sint-Jacobskerk
De nieuwe stichting is net begonnen met – onder normale
omstandigheden – goede vooruitzichten. Door de gevolgen van de
pandemie heeft de stichting overbrugging nodig. Wel of niet de
overbrugging bieden, iedere keuze brengt grote gevolgen met zich
mee. De AK gaat – alles wegende en wikkende – akkoord met een
eenmalige bijdrage van € 150.000 aan de stichting Grote of SintJacobskerk. Deze financiering kan uit de onderbenutting van de
reservering ten bate van achterstallig onderhoud van de
toiletgroepen en verwarming (zie Jaarrekening 2019).
Dit besluit gaat gepaard met het nadrukkelijke advies aan het
stichtingsbestuur om in de geest van de notitie Grote Kerk – Grote
Kansen de warme gevoelens die de Grote Kerk oproept bij inwoners
van Den Haag via crowdfunding aanvullende middelen te realiseren.
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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 9.
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
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Pagina’s 9 t/m 12
rooster activiteiten in januari
Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-denhaag.nl

20

