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Over psalm 56 rond allerzielen
Door: dominee Jannet van der Spek
Als je deze psalm leest met onze tijd in gedachten en alles wat daar
voortdurend met boze woorden geroepen en getwitterd wordt en
daarom in het nieuws komt, dan denk je hoe kan dat nou in de bijbel
staan. Hoe kun je nou vragen aan God om wie dan ook met boosheid
neer te slaan. Het is dan goed om te bedenken dat boven deze psalm
staat ‘stil gebed’. En dan ook nog van iemand die net door zijn
vijanden gegrepen is.
Hier is iemand aan het woord die juist niet schreeuwt, maar al zijn
boosheid en angst verwoordt voor de Eeuwige. En in die stilte komt
hij op een bodem waarin hij ontdekt dat in al die angst en boosheid
en zorg zijn vertrouwen op God ligt.
Van de Vlaamse monnik Benoit Standaert leerde ik dat je op psalmen
kunt mediteren. Kauw op de woorden, op een enkele zin. Kijk wat je
raakt. Misschien zijn dan die tegenstanders die hier worden genoemd
helemaal geen vijanden buiten jezelf, maar boze of moeilijke
stemmen in je eigen hoofd. Of het zijn wel degelijk machten en
krachten van buiten die jou bedreigen. Wat mij vooral treft in deze
psalm zijn die prachtige woorden Vang mijn tranen op in uw kruik. In
de kerk geloven we en hopen we dat God eens de tranen zal
afwissen. Maar dat is waar we op wachten. Dat gebeurt nog niet.
Wat een tedere woorden zijn dat dan. Mijn tranen mogen er zijn. Ze
zijn gezien en opgevangen.
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat het niet alles in uw boek?
U hebt mijn leven aan de dood ontrukt,
mijn voet voor struikelen behoed.
Nu kan ik wandelen onder Gods hoede.
*.*.*
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Vanuit de diaconie
Door: Kees Ton, diaken
We namen op zondag 11 oktober afscheid van Anna Leest als diaken.
We zijn haar heel dankbaar voor alle jaren trouwe dienst, zorg en
aandacht voor de Lukaskerk en haar gemeenteleden.
Hier volgen de dank- en afscheidswoorden die we namens de
gemeente in de dienst van 11 oktober naar haar uitspraken:
In 2012 verwelkomden wij Anneke in de diaconie van de Lukaskerk.
Nu nemen wij afscheid van Anna als zeer gewaardeerde medediaken. Anna, we kenden jouw mooie stem van het koor van de
Lukaskerk onder Fokke’s leiding. We zijn blij en dankbaar dat we jou
daarnaast de afgelopen jaren als een toegewijde, deskundige en
kritische medediaken mochten leren kennen.
Veel mensen in de Lukaskerk kennen jouw toewijding; de vele
kaarsjes die je aansteekt voor mensen die we in de kerk missen en de
kaartjes voor wie jij zorgde. Plony heeft jou leren kennen als een zeer
betrokken diaken die veel overzicht heeft over wat gedaan moet
worden. En is je dankbaar dat je haar als nieuweling op een plezierige
manier wegwijs gemaakt heb in de praktische werkzaamheden van
het diakenschap. Klaarstaan voor mensen in de kerk is voor jou
vanzelfsprekend.
Achter de schermen stond en sta je nog steeds vaak klaar als plantjes
naar ouderen gebracht of vakantietasjes voor de kinderen gevuld
moesten worden, om maar een paar voorbeelden te noemen. Onze
Lutherse collega Ineke, die vandaag de kinderkerk verzorgt, heeft
goede herinneringen aan het samen met jou speelgoed kopen om de
vakantietasjes te vullen. En bedankt je heel hartelijk voor de
plezierige en leuke samenwerking!
Ook van jouw expertise over maatschappelijke ondersteuning
hebben we veel geleerd. Tijdens discussies over hulpverzoeken bij
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diaconievergaderingen waardeerden we je kritische vragen: Wat is
echt nodig? Valt hier een alternatieve vorm van steun te bedenken?
Karin Astrid zei: “Anna’s vragen waren een goed tegenwicht tegen
mijn vaak naïeve impuls om iedereen blij te willen maken”. Zo zijn we
er samen altijd uit gekomen.
Ook al denk ik dat je je twijfels vaak vervloekt – bijvoorbeeld terwijl
je worstelde met de begroting van de diaconie nadat je dat dossier
van Rien had overgenomen – hebben die twijfels ook juist iets heel
moois. Ze hebben de kerkenraad vaak nuttige duwtjes gegeven, dit
jaar nog naar extra voorzichtigheid met zingen in tijden van corona.
Jouw pelgrimstocht naar Santiago de Compostela – de Camino – die
je in 2018 voor het eerst liep, heeft zeker iets met je gedaan. Zo maar
alles achter je laten en in je eentje op pad gaan, zo zegt Waltraut,
getuigt van moed en vertrouwen, vertrouwen in jezelf, in de mensen
die je onderweg tegen komt en in Degene die mensen oproept net
als Abraham en Sara om op pad te gaan naar een onbekende
toekomst. Maar ook belooft dat Hij/Zij reisgenoot en wegbereider is.
Ook werd in die 5 weken tussen Pasen en Pinksteren duidelijk dat in
jou een boeiende en grappige schrijfster schuilt. En dan die
naamsverandering …. We kunnen er onze vinger niet helemaal op
leggen, maar je kwam verrijkt en blij terug – en je werd Anna! Anna,
je bent een lieve, trouwe, capabele twijfelaar die we in de
diaconie zullen missen. Gelukkig ga je uit de diaconie om in de
Lukaskerk te blijven! Op jouw toekomstwegen wensen we je
minimaal zo veel verrassende en verrijkende ontmoetingen – met
jezelf, met de ander en de Ander – als onderweg op de Camino. De
moed om telkens weer opnieuw te beginnen in het vertrouwen dat
het goed komt, wensen we je van harte toe. En zegen, heel veel
zegen!
** Overig nieuws uit de diaconie
In de afgelopen diaconie vergadering hebben we kennis gemaakt met
Robert Udilwa. Hij draagt de Lukaskerk en de diaconie een warm hart
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toe. En is de komende tijd bij de vergaderingen om te kijken of hij de
diaconie kan ondersteunen. We vertelden elkaar wie we zijn en wat
ons beweegt.
Esther deed uiteraard weer verslag van het diaconale werk. Het
inloopspreekuur is van start gegaan en loopt goed. Er blijkt behoefte
te zijn aan deze vorm van ondersteuning. Guite Hansma krijgt allerlei
vragen en pakt deze voortvarend op. Het spreekuur wordt op diverse
manieren onder de aandacht gebracht, o.a. door middel van een flyer
die aan klanten van de voedselbank en aan organisaties in de nabije
omgeving verspreid wordt.
*.*.*
Solidariteitsmaaltijden
Door: Esther Israël, diaconaal werker
In de adventstijd zal er weer elke woensdag een solidariteitsmaaltijd
gehouden worden: op 25 november, 2,9 en 16 december. Zo’n
maaltijd bestaat uit een korte viering rondom een thema en een
eenvoudige eenpansmaaltijd of maaltijdsoep.
We zullen waarschijnlijk het thema van de PKN overnemen: ‘Geef
licht – het goede leven met elkaar delen’. Tijdens elke maaltijd zal er
gecollecteerd worden voor een goed doel dat past bij het thema. In
verband met de coronamaatregelen dient u zich van tevoren op te
geven via de mail: aanmeldenvieringlukas@hotmail.com.
Laat u zich daardoor niet weerhouden om deel te nemen aan één of
meerdere solidariteitsmaaltijden. Van harte welkom!
*.*.*
De Seniorenkring in november 2020
Door: Els Pellen
De seniorenkring is twee keer bij elkaar geweest. Dat waren heel
gezellige bijeenkomsten. Het was fijn om elkaar na zo lange tijd weer
te zien.
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De bijeenkomsten van 13 en 27 oktober hebben we helaas af moeten
zeggen wegens de sterk oplopende coronabesmettingen en de
nieuwe maatregelen om het virus terug te dringen. Hoe jammer het
ook was om elkaar niet te kunnen ontmoeten, de gezondheid van
onze leden is en blijft belangrijk! Gelukkig zijn de dames Fri en Vool
ons nog niet vergeten en ook onderhouden we telefonisch contact
met elkaar. We willen elkaar op deze wijze een hart onder de riem
steken.
Voor november is het nog onzeker wat er gaat gebeuren. Er staan 2
bijeenkomsten gepland, namelijk op 10 en 24 november.
10 november zal een spelletjesmiddag zijn en voor 24 november
hopen we dat de Sint ondanks de coronatijd toch kans ziet om bij ons
op bezoek te komen! Dat belooft dan weer heel gezellig te worden!
We laten voor iedere bijeenkomst aan de deelnemers weten of deze
wel of niet doorgaat.
De bijeenkomst van 8 december wordt een spelletjesmiddag. En dan
komt de Kerstviering van 22 december alweer in zicht. In het
decembernummer leest u meer hierover. Bent u nog niet eerder bij
ons op de kring geweest, maar wilt u wel graag een keer komen,
neemt u dan s.v.p. contact op met ondergetekende. Met een
hartelijke groet, namens de vrijwilligers,
Els Pellen (tel 079 3423963 of 06 50434300)
*.*.*
Spirituele ontmoetingstafel: maandagmiddag 16 november
Door: Frederik Ekkelboom
Op maandagmiddag 16 november zijn we er weer met onze
maandelijkse Ontmoetingstafel in de Lukaskerk. We hebben dan
gesprek, muziek, verbeeldingskracht en bezinning. ‘Combekaartje’
voor deze middag: De zin ontstaat door het zich richten. Iedereen is
welkom vanaf half drie. Uw gastheer is Frederik Ekkelboom. Graag
aanmelden via voicemail: 070.7370447
www.inspiratie.vpweb.nl
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Activiteiten
November
Zondag 1
november

Maandag
2 november

Viering, voorganger
Jannet van der Spek.
Gedachteniszondag

Lukaskerk

10.15

Eredienst, voorganger
Hanneke Allewijn

Lutherse Kerk 10.15

De buurtlunch is even gestopt. Zodra de
coronamaatregelen zijn versoepeld
starten we weer. Volg de berichten op
de website of bel 070 3989413.
Allerheiligen. We
herdenken onze
overledenen.

Lukaskerk is
14.30 open om een 17.00
kaarsje aan te
steken.

Dinsdag
3 november

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

13.30 15.00

Woensdag
4 november

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

Lukaskerk

19.00 19.30

Donderdag 5
november

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
welkom met uw vragen

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 16.00
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Zondag 8
november

Viering zonder
gemeentezang,
voorganger Arie de Boer

Lukaskerk

Eredienst, voorganger
nog niet bekend

Lutherse Kerk 10.15

Maandag
9 november

De buurtlunch is even gestopt. Zodra de
corona maatregelen zijn versoepeld
starten we weer. Volg de berichten op
de website of bel 070 3989413.

Dinsdag
10 november

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

Woensdag
11 november

Donderdag
12 november

10.15

13.30 15.00

Seniorenkring,
spelletjesmiddag

Lutherse Kerk 13.30

Kringviering en maaltijd

Lukaskerk

18.00

Gespreksgroep zien en
Lukaskerk
gezien worden, we lezen
‘De zin van het leven’
door Fokke Obbema.

20.00

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
welkom met uw vragen

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 16.00

10

Zondag
15 november

Kringviering, voorganger Lukaskerk
Esther Israël
Eredienst, voorganger
Jannet van der Spek

Maandag
16 november

10.15

Lutherse Kerk 10.15

De buurtlunch is even gestopt. Zodra de
corona maatregelen zijn versoepeld
starten we weer. Volg de berichten op
de website of bel 070 3989413.
Ontmoetingstafel, zie
pagina 8 van dit blad

Lukaskerk

14.00

Dinsdag 17
november

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

Donderdag
19 november

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
welkom met vragen

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 16.00

Viering, voorganger
Christiaan Donner

Lukaskerk

10.15

Eredienst, voorganger
Jannet van der Spek

Lutherse Kerk 10.15

Zondag
22 november

Maandag
23 november

13.30 15.00

De buurtlunch is even gestopt. Zodra de
corona maatregelen zijn versoepeld
starten we weer. Volg de berichten op
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de website of bel 070 3989413.
Dinsdag
24 november

Woensdag
25 november

Donderdag
26 november

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

13.30 15.00

Seniorenkring,
Sinterklaasviering

Lutherse Kerk 13.30

Leerhuis

Lukaskerk

14.00

Solidariteitsmaaltijd en
viering advent, zie ook
pagina 7 van dit boekje

Lukaskerk

18.00

Voedselbank

Lukaskerk

Inloopspreekuur,
welkom met vragen

Lukaskerk

10.30 12.00

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

13.30 16.00

Zondag
29 november

LuLu dienst, voorganger
Jannet van der Spek

Lutherse Kerk 10.15

Maandag
30 november

De buurtlunch is even gestopt. Zodra de
corona maatregelen zijn versoepeld
starten we weer. Volg de berichten op
de website of bel 070 3989413.
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Wol gevraagd
Door: Esther Israël, diaconaal werker
In de weekmail heb ik een paar maal een
oproep gedaan voor
bollen wol. De wol is bestemd voor een
vrouw die hiermee spulletjes voor de
Babybullenbank gaat haken.
Voor deze vrouw is het een manier om
een zinvolle dagbesteding te hebben. En
de Babybullenbank kan de jonge gezinnen
blij maken met de handgemaakte kleertjes
en dekentjes. Tot nu toe heb ik nog geen
wol aangeboden
Wat is de BabyBullenBank?
kregen. Wellicht
Jonge moeders in Den Haag blijken soms grote
heeft u de oproep
gemist en toch nog behoefte te hebben aan basics, zowel voor en na de
bevalling als in de maanden erna: babykleertjes, een
ongebruikte wol
slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox,
liggen. U kunt het
een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten.
achterlaten in de
Lukaskerk met mijn Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor
eenvoudigweg niet hebben. Lees meer op
naam erop.
www.stekdenhaag.nl/babybullenbank
*.*.*
Je zal maar vliegtuigspotter zijn…
Door: Christine Scheurkogel, vrijwilliger Lukaskerk
Soms lijkt het maar over iets futiels te gaan, maar: één mens kan het
verschil maken. Je zal maar in de bosjes zijn gaan liggen om foto’s te
maken van een bruiloft – en joepie(!): je kan een minister betrappen
op een fout. Je zal maar vliegtuigenspotter zijn, en ziet (bedoeld of
onbedoeld?) een bijzonder toestel, en vindt meteen beslist dat dat
getwitterd moet worden. In het NU leven, heet dat. Zonder
doordenken laten zien hoe goed je bent, dat jij dit weet… Zonder
besef misschien van je eigen jaloersheid. Is het werkelijk even jouw
‘finest moment’ om voor een hoop ophef en smurrie in de
samenleving te zorgen? Om welke reden doe je het? En waarom
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hang je het aan de grote klok? Ik denk soms: we verleren de oude
versjes, als “klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje
gaan, het hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen, dat komt van al
dat babbelen.”
Het lijkt steeds gewoner te worden, dat wij op een grotere stoel
willen zitten dan we hebben. Er zijn 17 miljoen mensen met verstand
van epidemie in ons land, en óók miljoenen die wel rechter willen
zijn. Of als God (want die bestaat toch lekker niet). Kan die koning
niet – net als ons soort mensen – gewoon naar een huisje in Drenthe
of Limburg? Wij hebben toch het recht om alles, altijd, van hem te
weten? Wij mogen zelf ook maar zo weinig in deze tijd? Jaloers zijn
hoort bij egoïsme. Schijnheiligheid ook. Benepen denken. Het is erg
besmettelijk – veel anderen duiken erop om moreel verontwaardigd
te zijn en te wijzen. Zelf zouden ze ‘zoiets’ toch nooit in hun hoofd
halen? Waarmee verliest iemand gezag? Met een fout máken of met
de manier waarop er nu modder wordt gegooid? Politiek en pers zijn
of raken steeds verder van God los. Dus zieke manieren krijgen
steeds meer kans.
Kan het anders? Heeft iets met zelfkennis te maken. Beetje
bescheidenheid, meeleven, liefhebben om de moed erin te houden.
Niet alles hoeft altijd doorverteld. Gunnen. Gein. Genadig zijn. Elkaar
bemoedigen is veel leuker. Complimentjes bedenken en uitspreken.
Oefening baart kunst. Om met Jezus te spreken: Wat jij wilt dat de
mensen jóu doen, begin met dat aan de ander te doen… Eén mens
kan het verschil maken.
*.*.*
Collecten en koffie
Door: Corrie Hoogendoorn
Een aantal weken geleden nam Anna Leest afscheid als diaken. In de
kerk mocht geen koffie gedronken worden vanwege aangescherpte
corona maatregels. Het had met bewegen te maken. Wel jammer als
je ervan houdt om nog even gezellig na te praten onder het genot
van een kop koffie met wat lekkers erbij!
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Goede raad is duur dus we zochten dicht bij huis een oplossing.
Sirtemastraat 241. Kamer groot genoeg om vier mensen te
ontvangen. Taart gebakken en koffie gezet en de dienst beleefd via
de computer waarna de gasten kwamen.
Gezellig was het; in klein verband en allemaal coronaproof. Ik ben
ervoor om het weer in te voeren, koffiedrinken na de kerk bij iemand
thuis en misschien nog een stapje verder gaan: bij iemand thuis
samen de viering via de kerkomroep meebeleven! Als er liefhebbers
zijn dan hoor ik dat graag en u kunt ook altijd iemand van de
kerkenraad hiervoor benaderen.
Collecten afgelopen periode tijdens de kerkdienst:
27 september
Diaconie: €47,80, Wijkgemeente: €47,80
4 oktober
Wijkdiaconie: €36,30, Kerk en Israël: €36,30
11 oktober
Werelddiaconaat: €39,10, Wijkgemeente: €39,20
18 oktober
BabyBullenBank: €52,20, Studentenpastoraat Haastu: €53,20
Collecten de komende periode:
1 november: wijkdiaconie en wijkgemeente
8 november: wijkdiaconie en jeugdwerk/JOP
15 november: diaconie/oase en wijkgemeente
22 november: wijkdiaconie en PKN pastoraat
29 november: naar de Lutherse kerk.
In de kerk is er eén collecte aan de uitgang. Deze wordt gedeeld. U
kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar: Diaconie
Lukaskerk NL41INGB0000600100 den Haag ovv collecte november en
naar PGG Lukaskerk NL73INGB0006206900 den Haag ovv collecte
november. Wanneer u voor beide collecten eén nummer gebruikt
graag vermelden dat het gedeeld moet worden.
Met dank voor alle gaven namens de wijkdiaconie Lukaskerk.
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*.*.*
Inleveractie (oude) bankbiljetten en munten
Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester
Bedolven heeft u mij onder (oude) biljetten en
munten uit binnen- en buitenland. Ik heb vele uren
munten uit zitten zoeken in de corona lockdown
periode. Heel wat puzzelwerk was het want de
mensen van de Lukaskerk blijken een reislustig
volkje: er waren munten van over de hele wereld!
Helaas was het soms zo oud dat ik
het niet meer kon laten omwisselen.
Desalniettemin kan ik u melden dat we met elkaar € 250
bij elkaar hebben gebracht voor de Lukaskerk. Dit bedrag
wordt bijgeschreven op de talentenmeter. Fijn dat u
eraan mee heeft gedaan!
*.*.*
Jezus in de Schilderswijk
Door: CIP, Christelijk Informatie Platform
Na de zomerse reldagen in de Schilderswijk werden de Lukaskerk en
de Havenkerk benaderd voor een belichting van de gebeurtenissen.
Dit is een gedeelte van wat er is gepubliceerd bij het Christelijk
Informatie Platform CIP: www.cip.nl. Onder meer Christine
Scheurkogel werd geïnterviewd.
Kunt u zich erin vinden?
Stel je voor: Jezus zou tijdens ongeregeldheden door de Schilderswijk
lopen. Op welke manier zou Hij met deze problematiek omgaan? Als
christenen proberen we Hem immers te volgen.
“Leuke vraag”, merkt Christine op. “Meer nog: ik geloof dat Jezus
door onze wijk loopt. Hij kijkt door onze ogen naar de mensen en ziet
ze met ontferming aan. Hij snapt hoe uitzichtloos soms het bestaan is
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van ouderen die hier ontheemd hun oude dag doorbrengen, van
vrouwen die nog steeds alleen hun eigen taal vloeiend spreken en
zich eenzaam voelen. En ook van jongeren die door hun achternaam
weinig stage kunnen doen of niet opgeroepen worden voor
sollicitatiegesprekken. Hij zou bij ze gaan zitten, een potje voetballen,
willen leren hoe je op een skateboard staat… en vragen naar hun
hoop voor de toekomst.”
Peter denkt aan de verwijten die Jezus kreeg over zijn
onbekommerde omgang met ‘tollenaars en zondaars’. “Kennelijk was
Hij er altijd op uit om verbinding te maken met mensen die er op een
of andere manier buiten liggen. Dat proberen wij ook. Al moet ik
zeggen dat ik het heel moeilijk vind om echt te verbinden met de
jongeren die potentieel voor problemen zorgen. Wat we wel kunnen
is heel vroeg, iets leuks doen met de kinderen met het gebed dat God
ze zegent en bewaart voor het kwaad.”
Christine is ervan overtuigd dat het Jezus “zou aanschuiven in de
dienst met dak- en thuislozen, en mee een kaarsje opsteken, en na
afloop samen eten. Als altijd. Hij zou Willem helpen met het maken
van een kapotte fiets, en Fatima aankijken als haar kind weer zo blijft
zeuren en een spelletje doen met het kind. Hij zou een fiets lenen en
samen met Robert uit Congo een tas gaan uitdelen in het park waar
mensen zonder eten zitten. En achteraf een bakkie met hem doen.
Eigenlijk zou Jezus gewoon zelf doen wat wij van Hem al lang geleerd
hebben.”
*.*.*
Voor de kinderen. Rainbow, de duif van Kerk in Actie
Door: Kids in Actie
Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en komt
terug met verhalen van kinderen ver weg en dichtbij. Sinds kort hangt
de duif ook bij ons in de kerk.
Waarom is dat? In januari 2021 wordt Jeannet Bierman door Kerk in
Actie uitgezonden naar Colombia. Ze gaat daar lesgeven aan de
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Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut
waar studenten worden voorbereid op hun taak als predikant of
kerkelijk werker. FUB wil hen een goede opleiding aanbieden zodat
zij in hun kerk en buurt de mensen kunnen bijstaan in de moeilijke
situatie in Colombia.
De Lukaskerk is één van de gemeenschappen die betrokken wil zijn
op het werk van Jeannet in Colombia, en daarom zal de uitzending
ook vanuit de Lukaskerk plaatsvinden.
Met Rainbow zullen we vast vaker iets te horen krijgen over
projecten van Kerk in Actie. Hierbij alvast een voorproefje van het
Kids in Actie-lied.
Kids in Actie lied (Roekoe roekoe)
Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2019 Celmar Music
Refrein:
We zijn er op de wereld
met z’n allen voor elkaar.
Niemand in z’n eentje,
want dat is veel te zwaar.
We moeten elkaar helpen,
ook wanneer het moeilijk
gaat, zodat iedereen, groot
en klein, er nooit alleen
voor staat.
Rainbow de duif vliegt
erop uit, van oost naar
west, van noord naar zuid.
Terug van zijn reis vertelt
hij je dan wie en waar je
helpen kan.
Roekoe, roekoe,
roekoekoe. Roekoe,
roekoe, roekoekoe.
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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 een aantal 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 tot en 12:
rooster activiteiten in november
Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:
www.lukaskerk-denhaag.nl
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