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De liefde die overblijft
Door: Dominee Jannet van der Spek
En weer zal de Dam vrijwel leeg zijn op 4 mei en gaan de
bevrijdingsfestivals op 5 mei niet door, maar het eind van de
coronamaatregelen is in zicht en de avondklok vermoedelijk
afgeschaft (ik schrijf dit op 20 april) en we kunnen weer genieten van
het voor velen in de wereld onvoorstelbare voorrecht dat je na een
kerkenraad, bioscoop of bezoek veilig naar huis kunt fietsen. En zo
staan we weer stil bij de tweede wereldoorlog en het einde daarvan.
Vrede en vrijheid in dit deel van de wereld. En het gedenken en bij
name noemen wat mensen hebben meegemaakt.
Gaandeweg worden de laatste ooggetuigen van de tweede
wereldoorlog oud en overlijden. Maar ze zijn er nog steeds. De
mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ik denk aan een vrouw die
als onderduikbaby werd gered, en opgroeide in een Gronings
pleeggezin, nu oma van kleinkinderen. In onze stad wonen veel
mensen met oorlogsherinneringen of herinneringen aan een bruut
regime van veel korter geleden. Of herinneringen aan een
dramatische vlucht en kampen onderweg. Mensen uit Syrië, Ethiopië,
Eritrea, Congo, Soedan, Irak, Iran, Afghanistan, Nieuw-Guinea,
Tsjechië.
Arnon Grunberg schreef een prachtig en ontroerend nawoord bij een
boek dat zijn moeder, Hannelore Grünberg-Klein schreef over haar
oorlogservaring. Zij zat met haar ouders op de St Louis, een schip dat
op 13 mei 1939 vertrok uit Hamburg vol met joodse mensen die aan
het naziregime wilden ontsnappen. Het schip bereikte Cuba, maar de
mensen mochten daar niet ontschepen. Het was wereldwijd nieuws,
maar ze kwamen Cuba niet in. Uiteindelijk toonden Nederland, België
Engeland en Frankrijk zich bereid om een aantal mensen op te
nemen. De familie Klein kwam in Nederland terecht. En zo belandt
Hannelore uiteindelijk in Westerbork, Auschwitz en Mauthausen. Zij
overleeft. Na de bevrijding komt ze erachter dat haar ouders bij
aankomst in Auschwitz zijn vergast. Arnon Grunberg schijft hoe hij
4

jarenlang aarzelde om het boek te lezen. Hij was bang om medelijden
met haar te krijgen. En dat had ze niet verdiend. Hij had van zijn
ouders geleerd hen nimmer te reduceren tot oorlogsslachtoffers.
“Mijn moeder was een ongelooflijk sterke vrouw, zo sterk en
agressief dat ik veel conflicten met haar heb gehad, tot die afnamen
en er liefde overbleef, ontoereikend en gemankeerd, maar dat is het
wezen van menselijke liefde. Toen ik nog een kind was zei mijn
moeder met enige regelmaat dat haar gezin en haar kinderen erger
waren dan Auschwitz. Voor zover die zin iets concreets te betekenen
heeft ... – want wat ben je precies als je erger bent dan Auschwitz –
kan ik haar geen ongelijk geven. Wij waren erger dan Auschwitz. Ik
wilde ook erger zijn dan Auschwitz en ik wilde voor altijd erger
blijven...”
Gemankeerd en ontoereikend. Die liefde die overblijft. Ik vind het
een van de meest ontroerende citaten uit de Nederlandse literatuur.
Vergeten is ballingschap. Gedenken is verlossing luidt het joodse
spreekwoord, al van ver voor de holocaust. Laten we de vrijheid
vieren en waakzaam blijven.
Hannelore Grünberg - Klein, Zolang er nog tranen zijn, Amsterdam
2015
*.*.*
Een kleine terugblik op Pasen
Door: Margriet Quarles van Ufford
Dankbaar kunnen we terugkijken op een mooie week. Op
palmzondag maakten kinderen met hun ouders en grootouders
palmpasenstokken en liepen in optocht naar de Lutherse Kerk. (Zie
ook de foto’s op de volgende pagina’s.)
Op Stille Zaterdag was er een vossenjacht voor de kinderen van de
Lutherse kerk naar de Lukaskerk waar eieren verstopt lagen. Toen
was het voor sommige mensen al pasen.
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Donderdag, vrijdag en zaterdag waren
de vieringen voorbereid door Lukas en
Ekklesia en het waren prachtige,
verstilde vieringen die ook thuis zo
meebeleefd zijn. Zondagmorgen, ook
voorbereid door Lukas en Ekklesia bracht
Petra Hamerslag de paaskaars naar
binnen. Roos had de paaskaars voor de
kindernevendienst, en Marijke Bessels
droeg de kaars voor de Ekklesia.
De 'grote' kaars is ook dit jaar gemaakt
door Richtje Zijderveld, die hem helaas
niet zelf naar binnen kon brengen. Petra
heeft de kaars van vorige jaar mee naar
huis genomen. Dankbaar zijn wij voor
haar inzet voor de Lukaskerk.
Fijn dat we binnen de mogelijkheden die
er zijn zo intensief de Goede Week en
Pasen met elkaar hebben kunnen
beleven.

Palmpasen stokken maken

6

Palmpasen 2021
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Paasverhaal-vossenjacht 2021
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GEZOCHT:
NIEUWE LEIDING
KINDERKERK

Wij zijn op zoek naar versterking van de leiding van de Kinderkerk van
Lukaskerk.
Zoals jullie misschien wel weten is Dieuwke verhuisd en ook Linde is
ermee gestopt. Joran en ik (Cornelien) zijn met z’n tweeën over. Dit is
te weinig, we zijn op zoek naar twee nieuwe enthousiaste mensen
om met ons de kinderkerkleiding te vormen.
Het is leuk en dankbaar om te doen. We werken nauw samen met de
Lutheranen, we volgen hetzelfde programma en hebben samen
intensievere projecten met Kerst en Pasen.
Ongeveer eens per 2 maanden is er vergadering. We volgen meestal
de methode Kind op zondag, maar soms hebben we ons eigen
project. We bedenken wat er in de doos moet en soms onze eigen
verwerking (knutsel, activiteit).
Met vier mensen heb je dan een keer per maand dienst, dat is goed
te doen. Lijkt het je leuk? Meld je dan aan bij Cornelien: 0651297597,
cornelien_luirink@kpnmail.nl
Ook wanneer je eerst nog wat extra informatie wilt mag je gerust
bellen of mailen.
*.*.*
Vissen naar afval om en bij de Lukaskerk
Door: Karin Astrid Siegmann
Drie grijptangen, zes plasticzakken en zes dames, turend om en bij de
Lukaskerk – wat is dat? ‘Tuurlijk: ‘geloven in groen’! Het is een koude
middag in maart en met z’n zessen komen wij in actie voor de
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Landelijke Opschoondag 2021. In drie ‘coronaproof’ koppels vissen
wij naar zwerfafval in verschillende straten van de Schilderswijk – en
de gracht niet te vergeten!

Hoezo deden we dit? Martine en Waltraut kwamen tegelijkertijd met
het idee. Waltraut oppert in een e-mailuitwisseling: “Leuk om op die
manier gezien te worden. Zo kunnen gesprekjes met de
wijkbewoners aangeknoopt worden”. Het contact maken met de
buurt werkt op nogal diverse manieren: Een oudere buurtbewoner
looft Eefke’s en mijn inzet en deelt zijn verontwaardiging over
zomerfeestjes (en de ermee verbondene afval) voor zijn huisdeur.
Een jonge man ziet Martine en Waltraut, en raapt vervolgens zelf een
stuk plastic op met de opmerking: “Goed voorbeeld doet goed
volgen”. Jongelui in de Hobbemastraat willen Christine en haar
dochter een plezier doen door behulpzaam hun blikjes op de stoep te
zetten, pal voor de neus van de afvalvissers. Christine’s droge
commentaar: “Tijd voor statiegeld op blikjes”.
Wij doen mysterieuze vondsten: Heeft iemand aan de kade haar of
zijn auto uit elkaar gezaagd? Wiens rare ‘munitie’ ligt er bij de
boomspiegel? Het is al bijna Pasen maar in de struiken voor het hofje
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ligt de kerstdecoratie nog steeds veilig (het grijpertje komt goed van
pas). De duizenden peuken oprapen is onbegonnen werk. Christine
troost ons: Volgens haar kunnen de bewoners van Woodstock er iets
mee als ze peukjes inleveren. Daarnaast vind ik de wijk eigenlijk
verrassend schoon. In het Centrum van de stad doet de gemeente
blijkbaar al best veel aan opruimen.
Een uurtje is zo voorbij. We zijn verbaasd dat we in een uur maar zo
weinig straten kunnen doen. Naast het met andere ogen naar de
buurt kijken en de bijdrage aan een schonere omgeving was het
gewoon gezellig. Eefke en ik hebben lekker gekletst. Ik heb onder
meer geleerd dat ik mijn voorraden peulvruchten en granen elke
woensdag plasticvrij bij de boerenmarkt in het centrum kan
aanvullen (daar werkt zij namelijk). Leuk om in deze geïsoleerde
tijden iets nuttigs samen te doen.
En de opschoondag blijkt als een oefening te werken ook nog!
Christine kijkt terug: “De actie 'werkt' door in het nu vaker blijven
oprapen van zwerfzooi naar de dichtstbijzijnde prullenbak ”.
Volgens Martine werkt afval rapen ‘verslavend’. Dat blijkt dus te
kloppen. Ook Waltraut verteld hoe zij op weg naar huis nog meer
plastic en blikjes heeft verzameld. De volgende keer op het strand
heb ik gewoon standaard een plastic zak bij me: lekker afvalvissen!
P.S.: Zet alvast 18 september in je agenda: World Cleanup Day!
*.*.*
De Inspiratietafel
Door: Frederik Ekkelboom
Gesprek, ontspanning, muziek en verbeeldingskracht.
Bezinning vanuit alle windstreken. Welkom op maandagmiddag 17
mei. Koffie en thee wordt ingeschonken om drie uur en we zijn er tot
half 5.
Graag inspreken op de voicemail of je komt, 070.7370447
Uw gastheer is Frederik Ekkelboom.
Google: inspiratie.vpweb.nl
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*.*.*
Groene Lukas
Door: Waltraut Stroh
‘Heilzaam groen’ was het thema van de kringviering op 18 april die
door Esther Israël geleid werd. Ook de kinderen waren buiten lekker
bezig met het planten van bloemzaadjes. Deze zaadjes worden nu
door de kinderen en een aantal grote mensen liefdevol verzorgd. Op
zaterdag 22 mei organiseren we dan samen met Marijke Bijl en
andere buurtbewoners een actiemiddag en gaan we de bloemetjes
langs de gracht bij de
Lukaskerk planten en nog
meer activiteiten doen die
de omgeving van onze kerk
helpen te vergroenen. U/jij
kunt ook thuis een paar
plantjes voorzaaien en dan
op de 22e mei meebrengen.
Meer informatie over deze
actiemiddag volgt later.

*.*.*
Seniorenkring
Door: Els Pellen
We hebben alweer een persconferentie achter de
rug en helaas is er nog geen leuk nieuws te melden.
Een gedeelte van de kringleden is gelukkig al
gevaccineerd en er komt toch wel licht aan het eind
van de tunnel. Zodra er iets mogelijk is voor onze
kringbijeenkomsten hoort u dat van ons. Houd
moed, heb lief en kijk met vertrouwen vooruit.
Met een hartelijke groet, ook namens de vrijwilligers
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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
Zondag
2 mei

Viering in de Lukaskerk,
voorganger Fokke Fennema

Lukaskerk

Eredienst Lutherse Kerk,
via livestream of in de kerk

Lutherse
Kerk

10.15

Dinsdag
4 mei

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

13.30 15.30

Woensdag
5 mei

Viering door de week,
afgelast vanwege
coronamaatregelen

afgelast

Donderdag
6 mei

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur, welkom
met vragen van allerlei aard

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 –
15.30

Viering in de Lukaskerk,
voorganger Folly Hemrica

10.15

Zondag
9 mei

Lukaskerk

Eredienst Lutherse Kerk,
digitaal of live
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Maandag
10 mei

De buurtlunch is even gestopt vanwege
corona

afgelast

Dinsdag
11 mei

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

13.30 –
15.30

Woensdag
12 mei

Voedselbank

Lukaskerk

Kringviering en maaltijd in de Lukaskerk
Lukaskerk, voorganger
Jannet van der Spek

18.00

Gesprekskring Zien en gezien Lukaskerk
worden

20.00

Donderdag
13 mei

Hemelvaart, mogelijk in de
Lutherse kerk, en anders
digitaal, houd de wekelijkse
digitale nieuwsbrief in de
gaten voor nieuws hierover.

10.15

Zondag
16 mei

Kringviering in de Lukaskerk, Lukaskerk
voorganger Christiaan
Donner

10.15

Eredienst Lutherse Kerk,
digitaal of live, afhankelijk
van corona
Maandag
17 mei

Lutherse
Kerk

De buurtlunch is even gestopt vanwege
corona

afgelast

De Inspiratietafel, zie blz. 12

Lukaskerk

15.00

Viering week van gebed voor Lukaskerk
de eenheid van christenen

18.00

14

Dinsdag
18 mei

Woensdag
19 mei

Donderdag
20 mei

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

13.30 –
15.30

Viering week van gebed voor Lukaskerk
de eenheid van christenen

18.00

Leerhuis

Lukaskerk

14.00

Viering week van gebed voor Lukaskerk
de eenheid van christenen

18.00

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur, welkom
met vragen

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 –
15.30

Viering week van gebed voor Lukaskerk
de eenheid van christenen

18.00

Vrijdag
21 mei

Viering week van gebed voor Lukaskerk
de eenheid van christenen

18.00

Zaterdag
22 mei

Actiemiddag bloemetjes
planten langs de Lukaskerk
en in de wijk, zie meer info
op bladzijde 12

Lukaskerk

Zondag
23 mei

Pinksteren in de Lukaskerk,
voorganger Jannet van der
Spek. Gezamenlijk met de
Lutheranen

Lukaskerk

10.15

15

Maandag
24 mei

De buurtlunch is even
gestopt vanwege corona

afgelast

Dinsdag
25 mei

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

13.30 –
15.30

Woensdag
26 mei

Leerhuis

Lukaskerk

14.00

Donderdag
27 mei

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur, welkom
met vragen van allerlei aard

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 –
15.30

Gezamenlijke viering in de
Lutherse kerk, live of online
afhankelijk van corona.
Voorganger:
Jannet van der Spek

10.15

Zondag
30 mei

Lukaskerk
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Huisdienst voor ouderen
Door: Christine Scheurkogel
We schrijven dit half april. Per week of twee weken kan de situatie
nog steeds veranderen in ons land – maar er is alle hoop dat de
maatregelen voor ‘thuisblijven’ wat gaan versoepelen. Daarom laten
we u vast weten dat we ons voorbereiden op de eerste dienst voor
ouderen dit jaar, de ‘Huisdienst’ in de Lutherse kerk.
Ds. Jannet hoopt voor te gaan in de middagdienst van 6 juni. U krijgt
er in mei een brief over en half mei bellen we allen op die al eerder
bij ons bekend waren, om na te gaan of u vervoer nodig heeft. Dit
hoort bij de afspraken: u kan worden opgehaald en teruggebracht.
Vrijwilligers staan klaar om u te ontvangen. En alles gaat met een
rustig tempo. Hebt u geen brief gekregen en bent u half mei niet
gebeld maar wilt u graag meedoen? Welkom!
Laat het even weten aan Sara de Weerd (Lutherse kerk)
tel. 070-3246943, of aan Christine Scheurkogel (Lukaskerk)
tel. 070-3808011
*.*.*
Beste gemeenteleden van de Lukaskerk
Brief van Janke Ottema
Inmiddels woon ik alweer ruim twee jaar in Zutphen en wat is het
een verassing om op hoogtijdagen een kaart te ontvangen uit de
gemeente die mij nog steeds na aan het hart ligt.
“Blijf niet staren op wat vroeger was” zongen we en ik heb
geprobeerd mijn plek hier kerkelijk ook weer te vinden.
Dat viel soms niet mee, een grote gemeente, diensten in de meer
traditionele sfeer en allemaal onbekenden! Maar van lieverlee sloot
ik mij aan bij kleine activiteiten, leerde voorzichtig wat mensen
kennen en zo langzamerhand heb ik mijn plekje in de mooie oude
Martinuskerk in Warnsveld.
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Toen kwam de vraag of ik geen diaken wilde worden. Na enige tijd
van nadenken heb ik ja gezegd. Enerzijds omdat ik hoop een steentje
bij te kunnen dragen en anderzijds om meer betrokken te raken bij
de gemeente. Ik word met nog drie nieuwe diakenen bevestigd op 25
april 2021. Ik volg jullie trouw, blijf op de hoogte via de mail en
persoonlijke contacten, maar hoop van harte dat ik binnen afzienbare
tijd gewoon weer eens een dienst in de Lukaskerk kan bijwonen.
Hartelijke groet, Janke Ottema
*.*.*
Gebed voor de eenheid, 17 t/m 23 mei in de Lukaskerk
In de lockdown van januari is maar beperkt plek geweest om als
Haagse gemeenschappen vorm te geven aan de viering van de week
van gebed voor de eenheid van de Christenen. Voorstel toen was:
laten we ons richten op de viering in de week voor Pinksteren, die in
een aantal kerken over de hele wereld gebruikelijk is. Ook dan
kunnen we gebruik maken van de voorbereidingen vanuit Grand
Champ. Het lijkt door te gaan! Het gaat om de week van 17-23 mei.
U hoort van ons. Voor vragen: Christine Scheurkogel.
*.*.*
Lief en leed delen in de Lukaskerk
Door Berdien Penning
Bloemen
In maart 2021 kregen de volgende mensen een bloemetje uit de
Lukaskerk, omdat ze jarig waren geweest of omdat ze liefdevolle
aandacht nodig hadden:
*Jan, Froukje, Coby, Coos Fennema, Marjan, Willem, Petra, Christa,
Nienke van Dijk, Richtje.
*Christine bracht 3 boeketjes naar de Oase, omdat daar 3
ambtsdragers bevestigd werden door dominee Jannet. Ze vallen
onder de hoede van onze Lukaskerk.
*Joran en Abel staken een kaarsje op voor ‘de baby in mamma’s buik.
Het kindje wordt in augustus verwacht.
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*Rien nam afscheid als diaken en Fokke en Robert werden bevestigd
als diaken.
*Coby en Ment waren 61 jaar getrouwd.
Een kaart
We stuurden een kaart voor een verjaardag naar:
Willem (uit Berkel en Rodenrijs), Felicia, Froukje, Joran, Rijk, Willem
B. Petra, Ineke, Corrie, Lonneke, Esther, Elly, Jolien, Paul, Joshua V. ,
mv. Blom, Ursula en Jana.
Een extra kaart naar mensen die dat wel kunnen gebruiken, stuurden
we naar: Zyara, Zion en Zair, Doris, Els W., Joséphine v.d. L.
*.*.*
Solidariteitsproject Congo, in de veertigdagentijd
Door: Waltraut Stroh
We hadden een bedrag van €500 in gedachten voor het
solidariteitsproject in Lubumbashi/Congo. Het is bijna het dubbele
geworden! Tijdens de kringvieringen konden we in het mandje €405
ophalen en er zijn nog eens €570 op de rekening van de diaconie
gestort, samen dus €975. Wat een geweldig mooi bedrag.
Ook namens de diaconie van de Regenboogkerk in Lubumbashi onze
hartelijke dank aan iedereen die eraan bijgedragen heeft. We kunnen
dit bedrag nu overmaken en kijken dan natuurlijk uit naar berichten
uit Lubumbashi wat ze ermee gedaan hebben. U/jij herinnert zich
misschien nog het bakproject van de vrouwen daar. Met de winst kan
de diaconie van de Regenboogkerk kwetsbare weduwen, wezen en
hun gastgezinnen ondersteunen. We hopen dat het contact met de
Congolese kerk verder kan gaan en niet alleen uit financiële
hulpverlening bestaat. We hebben elkaar veel meer te bieden en uit
te wisselen hoe we ons geloof belijden en het handen en voeten
geven in onze eigen context.
In ieder geval zijn er al een paar jongeren van de Lukaskerk en
Lutherse Gemeente en de Regenboogkerk die een keer met elkaar
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willen praten. Dank aan de moderne communicatiemiddelen en leuk
om juist ook de jonge generatie erbij te betrekken.
*.*.*
Collectes
Opbrengsten
21 maart: buurt en Lukaskerk €71,00 en wijkgemeente €71,00
4 april: wijkdiaconie €69,00 en wijkgemeente € 68,70
11 april: zomer en winterstek: €40,00 en wijkgemeente €40,00
18 april: KIA werelddiaconaat €50,00 en wijkgemeente €50,00
Collectes komende tijd
2 mei: wijkdiaconie en wijkgemeente
9 mei: KIA noodhulp en PKN Jong Protestant
13 mei: wijkdiaconie en wijkgemeente, is Hemelvaartsdag
16 mei: kariboe Bibi en wijkgemeente
23 mei: wijkdiaconie en KIA Zending Colombia
30 mei: naar de Lutherse kerk.
*.*.*
De Verwonderwandeling, LuLu-ers luiden wandelend de lente in
Door: Willem Jansen
Het is zondag 21 maart, 8 uur in de morgen. De nog frisse, eerste dag
van de lente. Een groepje Lukaskerkers staan in een kring aan de voet
van het Westduinpark in Den Haag. Later die dag zouden
verwonderaars van de Lutherse kerk aansluiten. Waltraut Stroh leest
een bijbeltekst uit Jesaja voor die haar voor dag en dauw toevallig
onder ogen was gekomen uit een EBG-kalender: ‘Mijn hand heeft de
grondvesten van de aarde gelegd, mijn rechterhand heeft de
hemelen uitgespreid; Ik roep hen en ze staan paraat’. Samen met
Mirthe Mulders en Martine van Wolfswinkel heeft Waltraut deze
Verwonderwandeling uitgestippeld. Met de routebeschrijving,
afgewisseld door inspirerende teksten en persoonlijke vragen, in de
hand trekken we daarna twee aan twee de duinen in.
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De Vulkaan
Dit is een uniek stukje duinen, leerde ik. Voor vogels van wel zeer
verschillende pluimage is dit een plaats om op adem te komen op
hun trektocht, een broedplaats in de lente. In de ‘Duinplaats’, bij de
start van onze route, huizen soms zelfs ijs- en roofvogels. Op de
‘Vulkaan’ even verderop op het hoge duin, hebben we een prachtig
overzicht over het strand, de zee en de skyline van de stad. Dit blijkt
een hoogtepunt voor vogelaars die hier alle mogelijke vogelsoorten
aan zich voorbij zien trekken. Gek, ik kom regelmatig in deze duinen
voor mijn Corona-jogging-rondje, maar dit plekje ken ik dan weer
niet. En, vragen de bedenkers van deze wandeling ons, als je zo
neerkijkt op de stad: ‘Wat betekent de stad voor jou? Ben je er
‘thuis’? ‘Wat wacht er op jou’?
Mijn verwonderwandel-maatje heeft zijn hardloopkleren aan, hij
knoopt er straks nog een paar snelle kilometers aan vast. Had ik ook
moeten doen. Het is al even geleden dat we elkaar spraken, maar de
vragen op papier beletten ons om ons niet te verliezen in elkaareven-bijpraten: ‘Wat is jouw eerste kennismaking met de natuur?’
Mijn maatje vertelt me hoe een misdrijf in een door hem als jongetje
geliefd Limburgs bos ertoe leidde dat hem de toegang tot dat bos
door zijn ouders werd ontzegd. Zelf herinner ik me het bouwen van
ondergrondse hutten op verboden militair oefenterrein op de
Veluwse hei. Heel spannend.
Wel gehoord van de Zevensprong?
‘Aan het eind van het pad gekomen ga je op de T-splitsing rechtsaf’,
voorspelt de beschrijving. ‘Dit pad komt uit op een Zevensprong. Sta
even stil.’ Voor mij was dit het hoogtepunt van deze
verwonderwandeling. Ik heb hier al zoveel voetstappen staan, maar
ik heb nog nooit bewust en van bovenaf op deze plek neergekeken.
Op deze plaats lopen maar liefst zeven paden van de stad naar de zee
en kriskras door de duinen. Of we wel eens aan keuzestress lijden?
Ja, dat zien we bij onze kinderen, zeker, maar ook bij ons zelf. Twee
liedjes gonzen intussen door mijn hoofd: ‘Heb je wel gehoord van de
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Zevensprong’? en ‘Wat heb ik nu aan algebra, nu ik voor de keuze
sta’?
Aan het eind van deze verwonderwandeling gekomen, scheiden onze
wegen zich weer. We spreken af snel weer eens bij te praten. Mijn
maatje vervolgt hardlopend zijn pad naar de zee. Ik spring op de fiets
en peddel de stad weer in, naar waar ik me thuis voel, met de twee
deuntjes door elkaar in mijn hoofd. Dankbaar ben ik voor deze
ervaring die me met andere ogen deed kijken naar deze voor mij zo
vertrouwde plek in de frisse voorjaarsnevel. De vogels, de vulkaan en
die wonderlijke zevensprong. ‘Leer van de natuur, van de vogels.
Zorgzaam en geduldig broeden op nieuw leven.’ Lente!
*.*.*
40 dagen zonder plastic
Door: Nelleke Snijder
Op zaterdag 20 februari fietste ik richting Schipluiden. Waltraut had
me eerder gevraagd of ik mee wilde doen met een challenge, 40
dagen zonder plastic. Oké had ik gezegd, ik doe mee. Nu fietste ik
door de kale polder op weg naar boer van Winden. Een lokale
veehouder die nog losse melk verkoopt. De lege flessen heb ik in de
fietstas zitten. Daar aangekomen tref ik een lange rij wachtende
mensen aan. Opvallend veel mensen met een Marokkaanse
achtergrond, die Marokkaanse yoghurt komen kopen. Eenmaal aan
de beurt werd voor mij de melk en yoghurt vers getapt en kan ik ook
nog wat andere losse lokale producten kopen. Zo de maaltijd voor
vanavond was binnen.
Zomaar een herinnering aan deze periode. Het is een uitdaging
inkopen doen zonder plastic. Het bracht me op vele nieuw paden, die
ik eigenlijk erg leuk vond. De kwaliteit van het eten ging soms ook
echt vooruit. Het kostte wel veel meer tijd. Maar mede door corona
had ik die wel. Sommige alternatieven kosten ook meer geld. Maar
zonder plastic deed mij ook minderen met andere boodschappen,
spaarde weer geld uit. Mijn gieter en mijn stoffer en blik gingen
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kapot. Maar nieuw plastic kopen wilde ik niet in deze periode. Op
weg naar mijn werk kom ik regelmatig grofvuil tegen langs de kant
van de weg. In deze periode kwam ik daar een gieter + stoffer en blik
tegen, grappig. Toch plastic, maar niet hoeven kopen. Inspirerend
was ook het onderlinge mailverkeer met de andere leden van ons
groepje. We zijn met elkaar op veel ideeën gekomen. Karin heeft hier
een plasticvrij-ABC van gemaakt, hierna volgt deel 1, in het volgende
kerkblad deel 2.
Iemand van het groepje mailde, na 40 dagen geen wijn is het eerste
wijntje weer heerlijk, maar dat is anders na deze “vastenperiode”.
Weer aan plastic beginnen is minder. Dus met veel van de nieuwe
gewoontes zullen we zeker doorgaan.
*.*.*
Plastic vrij ABC DEEL 1, in het volgende blad volgt deel 2
Door: Karin Astrid Siegmann
We zullen alle linkjes ook op de website plaatsen zodat u makkelijk
door kan klikken.
Wat

Hoe / waar

Adres / webpagina

A allesreiniger Tappen bij AH De Savornin De Savornin
Lohmanplein
Lohmanplein 20, Den
Haag
B brood

buigen

*Eigen zakje meenemen
naar de bakker
*En bij Lekker Nassuh

lekkernassuh.org

Tommy Wieringa over
plastic rapen

www.nrc.nl/nieuws/2
021/04/10/blijf-deaarde-trouwa4039246
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C chips

Chips kun je makkelijk zelf toogoodtogo.nl/nl/bl
maken van de schillen van og/van-zoetezoete aardappelen
aardappelschillennaar-chips

Composteer Beter dan plastic van olie,
baar plastic maar nog niet dé
oplossing

www.plasticsoupfoun
dation.org/plasticprobleem/schijnoplos
singen/composteerba
ar-plastic/

D Uw idee?

We horen het graag!

E eenvoud

Plastic vermijden als oefening in eenvoud:
“Bid en werk opdat zijn rijk kome. Laat iedere dag
het Woord van God je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte om in Christus
te blijven. Laat de Geest van de Zaligsprekingen
diep in je doordringen: Vreugde, eenvoud,
barmhartigheid” (uit de regel van Taizé &
Grandchamp) www.grandchamp.org

F Uw idee?

We horen het graag!

G granen

*boerenmarkt centrum
*Lekker Nassuh

lekkernassuh.org/aange
paste-openingstijdenverpakkinsvrije-winkel/

*boerenmarkt centrum
*markt op de Leyweg
*Lekker Nassuh
*Rechtstreex

lekkernassuh.org

H hoezo
plasticvrij?

Wat is het probleem met
plastic?

https://www.npostart.nl
/de-monitor/13-102019/KN_1709721

I

Mail het ons graag

groente

Uw idee?

www.rechtstreex.nl/
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J Uw idee?

Mail het ons graag

K kaas

*Bakje meenemen naar
de kaasboer
*Boerenmarkt centrum
*Lekker Nassuh

lekkernassuh.org

*Koffie ‘tappen’ bij
Ekoplaza
*Boon

www.koffiebranderij
boon.nl

L Lekker
Nassuh

Lokale groente

lekkernassuh.org/

M makreel

markt op de Leyweg

koffie

melk

minderen

In fles bij:
-Drentse Aa Zuivel
-Zuivel van Winden
-Melk (in pakken) kun je
ook vervangen door
appelsap (in flessen), bijv.
voor de muesli

drentseaazuivel.nl/pr
oducten/ (bij
Ekoplaza)

“Minder is méér” stelt
Elleke in een recent stuk
in Trouw

https://www.trouw.nl/w
etenschap/we-denkenin-meer-en-zien-deoptie-minder-over-hethoofd~b0f78181/

www.zuivelvan
winden.nl

*.*.*
Groene kringvieringen
Door: Esther Israël
In de kringvieringen van april stond het thema ‘groen’ centraal. Op
woensdag 14 april vertelde buurtbewoonster Marijke Bijl enthousiast
hoe zij ervoor zorgt dat de wijk groener wordt. Op zondag 19 april
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lazen we het verhaal over de Hof van Eden en onze opdracht om
verantwoordelijk om te gaan met de schepping. We namen een kijkje
in de Schilderswijk, een wijk met veel beton maar ook met groen dat
je er niet verwacht. Groen dat soms zomaar is meegenomen door de
wind of de tram. Of ontsnapt is uit exotische keukens of de
supermarkt. Aan de bezoekers van de vieringen vroegen we naar
mooie groene plekjes in Den Haag. En naar ideeën om de stad
groener te maken. Hieronder deel ik een aantal van die plekjes en
goede ideeën. Hopelijk geeft het u veel inspiratie!
Groene plekjes in de buurt van de Schilderswijk:
De pleinen, zoals het Teniersplantsoen, het Hannemanplantsoen, het
Vennepark en het Oranjeplein / Spinozahof: een bloeiende buurttuin
/ Het Stadsklooster: een oase van rust in de binnenstad van Den Haag
/ Huijgenspark, in de stationsbuurt / Tuinen van het Pandercomplex /
De verschillende hofjes / Varkenmarkt, bij het begin van de
Assendelftstraat
Groene plekjes in en om de rest van Den Haag:
Westduinpark, een van de grootste natuurgebieden van Den Haag,
met o.a. een duinplas. / Westbroekpark, een van de Haagse
beschermde stadsgezichten. / Paleistuin, een stadspark met een
collectie kunstwerken. / Hyacintenbos op landgoed Ockenburgh
Woonproject Groene Mient / Nieuw park Molenwijk in Laak, met
waterbuffer / De Nutstuin, een volledig biologische stadstuin/
Solleveld / Wennetjessloot
Ideeën om de stad groener te maken
Balkons groener maken met bloemen en planten / Plantjes poten in
boomspiegels / ‘Groene’ opvoeding, bijvoorbeeld m.b.v. de
moestuintjes van de supermarkt / Geveltuintjes aanleggen /
Opschoonacties samen met de buren, scholen en organisaties /
Klimplanten tegen gevels / ‘Eetbare’ bomen en struiken planten /
Sedumdak aanleggen / Meer kleine moestuinen aanleggen,
bijvoorbeeld in speeltuinen/-pleinen / Wilde bloemen zaaien tussen
tramrails / Groenere schoolpleinen en speeltuinen / Plantenbakken
plaatsen op pleinen, die ‘geadopteerd’ worden door bewoners.
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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 13.
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 13 t/m 16
rooster activiteiten in mei
Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:
www.lukaskerk-denhaag.nl
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