Nieuwsbrief september 2022
Welkom in de Lukaskerk: 2022-2023
Volgende maand is er weer het maandblad
Om en Bij, deze maand willen we u via deze
nieuwsbrief van harte welkom heten in een
nieuw seizoen in de Lukaskerk, en in het
bijzonder op Luluzondag 4 september: Een
startzondag van de Lutherse kerk en de
Lukaskerk (gezamenlijk: LuLu).
*.*.*
Startzondag 4 september, in de Lukaskerk
Pelgrim zijn,
Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt
mag loslaten wat was,
op adem mag komen op ieder moment - Hein Stufkens
Pelgrim zijn, onderweg tegenslag tegenkomen en daarmee omgaan. Een taaie dag langs de
snelweg, corona oplopen ver van huis. Onderweg engelen tegenkomen. Iemand die zijn
autodeur voor je opent wijzend op de pikzwarte lucht achter je. Je stapt in en het onweer
breekt los. In de herberg je eten delen met onbekenden. Het doen met wat er is.
Vertrouwen in de weg. Steeds meer. Pelgrimeren. Anna Leest was net terug van vier
maanden onderweg naar Compostella, toen ze aanschoof bij de voorbereiding van de
Luluzondag. Ze deelde haar ervaringen en wij werden allemaal enthousiast. Mooi thema
voor wat we vroeger de startzondag noemden. We staan erbij stil dat we weer een seizoen
samen op weg gaan. We staan erbij stil dat wij onderweg zijn, naar onbekend land, het
Koninkrijk van God, naar die stad waar water stroomt en brood genoeg voor allen.
Programma
9.30 uur
9.45 uur
10.45 uur
11 uur
12 uur

Opening
Workshops (geleide mediatie, gespreksgroep, stadsverwonderwandeling,
creatief, zingen, voor de kinderen een vossenjacht, tienerbijeenkomst)
Koffiepauze
Viering
Lunch Voor de lunch nemen we allemaal wat mee en dat delen we met elkaar.
Corrie neemt bovendien een soepsteen mee. Dat is een wondersteen waar je
soep van kunt koken. Wij nodigen ieder uit iets aan die soep toe te voegen.

U kunt ook alleen voor de viering komen. We hopen u te ontmoeten!
Mascha de Haan, Corrie Hoogendoorn, Erwin de Fouw, Anna Leest, Jannet van der Spek
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*.*.*
Actie Kerkbalans 2022 en begroting 2023
In de loop van de maand september ontvangt u van ons de herinneringsbrief voor de
actie Kerkbalans 2022 met een update over de financiële stand van zaken tot nu toe.
We zijn alweer bezig met de begroting voor 2023. Ook voor ons vormen de hoge kosten voor
gas en elektriciteit een flinke uitdaging. In oktober leest u hier mee over in het maandblad
Om en Bij.
*.*.*
Seniorenkring
De seniorenkring komt bijeen op dinsdag 6 en dinsdag 13 september van 13.30 tot 15.30 uur
op de Lutherse Burgwal 7. Op zaterdag 17 september van 10 tot 16 uur wordt er een bazaar
gehouden in de Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 9.

September 2022
Zondag
4 september
Dinsdag 6
september
Donderdag 8
september

Zondag
11 september
Zondag 11
september

Startzondag in de Lukaskerk, we
vieren samen met de Lutheranen
Thema: Pelgrimeren
Seniorenkring

Lukas, geen
viering in de
Lutherse kerk
Lutherse Kerk

Ontmoeting en inspiratie met
Frederik Ekkelboom
(airole@outlook.com). Pray as you
go in het Nederlands, muziek, tekst
en enkele vragen ter overdenking.
Viering in de Lukaskerk,
voorganger Jan Eerbeek
Barbecue met en voor tieners uit
verschillende kerken in Den Haag

Lukaskerk

Lukaskerk

LET OP!
09.30 uur
13.30 –
15.30
16.00 –
17.30

10.15

Dinsdag 13
september
Woensdag 14
september
Zondag
18 september

Seniorenkring

Tieners kunnen
zich opgeven bij
Elleke Bal
Lutherse Kerk

Kringviering en maaltijd

Lukaskerk

13.30 –
15.30
18.00

Kringviering in de Lukaskerk,
voorganger Jannet van der Spek

Lukaskerk

10.15

Zondag
25 september

Gezamenlijke viering in de Lutherse
Kerk, voorganger Erwin de Fouw

Lutherse Kerk,
geen viering
in de Lukas

10.15

Iedere dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30:
Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.
Iedere dinsdag van 10.30 tot 12.00: Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard.
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