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!!! Beperkte toegankelijkheid van het
kerkgebouw !!!
Sinds deze week is de doorgang van de kerk
naar het jeugdcentrum afgesloten vanwege
werkzaamheden in het jeugdcentrum. Daarmee
is het tijdelijk niet mogelijk voor mensen met
een mobiliteitsbeperking om via de
Boekhorststraat de kerk binnen te komen.
We hopen dat de werkzaamheden in augustus
klaar zijn zodat het ongerief tot vandaag
beperkt blijft.
De rest van de maand juli zijn er gezamenlijke
zomerdiensten in de Lukaskerk.

Voorbeden
Aan de straatkant van de kerk treft u een kaarsentafel aan. U
kunt daar een kaarsje aansteken voor iemand die u in uw
gebeden gedenkt.
Heeft u voor vandaag een voorbede, meldt u dat dan voor de
dienst bij ds. Allewijn.

Orgelmuziek, liederen en lezingen
De liturgie die we volgen treft u aan in het aparte katern
achter in het liedboek vanaf blz. 10A.
Muziek voor de dienst:

Improvisatie over psalm 28

Introitus:
Lezing Oude Testament:
Gradualepsalm:
Epistellezing:
Zondagslied:
Evangelielezing:
Credo:

Psalm 28: 1, 2 en 5
Ezechiël 2: 1-7
Psalm 85: 1, 2 en 6
2 Korintiërs 12: 1-10
Lied 544
Marcus 5: 22-43
Lied 340d in wisselzang

Na de preek wordt in twee rondgangen gecollecteerd:
De 1e collecte: voor Stek: De Halte
Deze tijdelijke opvang is voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in
schrijnende situaties, die niet de straat op gestuurd kunnen
worden. Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den
Haag geen tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in de
crisisopvang. Een woonbegeleider werkt in de tijd dat mensen in
de opvang verblijven aan een vervolgtraject (en de eventueel
daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag
betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of
een beslis- sing inzake terugkeer naar het land van herkomst.
De 2e collecte: voor de kerk
In de Luther Heraut leest u uitgebreid over de verschillende
manieren hoe u het kerkenwerk kunt ondersteunen. Deze
collecte is daar één van.
Muziek tijdens de collecte:

'Vater unser im Himmelreich'
BWV 636 en BWV 683
J. S. Bach (1685-1750)

Slotlied:

Lied 868: 1, 2 en 4

Muziek na de dienst:

Fuga in D-dur (opus 59)
M. Reger (1873-1916)

Na de dienst…
…bent u welkom om nog een kopje koffie of thee te drinken in
de kerk. Bij de uitgang staan de predikant en de ouderling van
dienst om u te begroeten en te woord te staan.
Bij de koffietafels liggen de jaarrekeningen van de
Kerkrentmeesters en de Diaconie ter inzage. Hierin kunt u
lezen waar uw giften en de collecten aan besteed worden en
hoeveel we met elkaar moeten opbrengen om het kerkelijk
leven te onderhouden.
Kinderkerkuitje
Na de dienst gaan we met de kinderen van de Lukaskerk en de
Lutherse kerk op pad naar de Strandjutterskeet op Kijkduin.
Activiteiten in de komende week:
Maandag 9 juli
20.00-22.00 uur: Kerkenraadsvergadering in de kosterij.
Dinsdag 10 juli
Uitstapje Seniorenkring naar De Westlandse Druif in
Monster. Vanaf 10.00 verzamelen bij de Lukaskerk.
Woensdag 11 juli
Wekelijks is er Citykwartier in deze kerk. U kunt hier dan van
12.00-13.30 uur terecht voor koffie en gesprek;
van 12.45-13.00 uur is er een liturgisch moment met stilte
en gebed.
Zondag 15 juli
10.15 uur: Viering 1e Zomerdienst in de Lukaskerk.
Voorganger is ds. Trinette Verhoeven.
De volgende zomerdiensten zijn op 22 en 29 juli in de
Lukaskerk. Op 5, 12 en 19 augustus zijn de zomerdiensten
hier in de lutherse kerk.
Voorbereiding Afscheidsdienst ds. Trinette Verhoeven
Op woensdagavond 18 juli en maandagavond 30 juli kunt u
meepraten over de invulling van de afscheidsdienst. Wilt u
meedoen? Meldt u zich dan bij ds. Verhoeven.

Evaluatie Gezamenlijke diensten
Vanaf januari van dit jaar hebben we gezamenlijke diensten
met de Lutheranen en de Lukaskerk. Ook afgelopen zomers
hebben we gezamenlijke diensten gehad. We hebben zo goed
aan elkaar en elkaars diensten kunnen wennen. Om te kijken
hoe de gemeenteleden de gezamenlijke diensten ervaren
zouden de Kerkenraden graag de gezamenlijke diensten willen
evalueren. Dit doen we aan de hand van een groot vel waar
iedereen kan aangeven wat hij of zij vindt van de gezamenlijke
diensten. Dit vel hebben we in vier vlakken verdeeld (zie
onderstaand).

De vier vlakken hebben vier vragen net als bij een SterkteZwakte, Kansen en Bedreigingen analyse, in het Engels een
SWOT. De vragen zijn wat je prettig vindt en wat je minder
prettig vindt in gezamenlijke diensten en samenzijn. Ook als je
in de andere kerk bent. We horen ook graag wat je echt mist en
of er iets is in de gezamenlijke dienst wat je graag zou laten
vervallen.
In beide kerken zal een vel hangen. En de Kerkenraden kunnen
op basis hiervan kijken wat de gemeenteleden vinden van de
gezamenlijke diensten en dit meenemen in hoe we hiermee
verder gaan.

