Programmaboek

LuLu
Gezamenlijk overzicht van activiteiten in de
lutherse gemeente en Lukaskerk
Den Haag

Najaar 2021

Oproep
Het organiseren van kleine en grotere bijeenkomsten vraagt voorbereiding
en aanwezigheid van vele vrijwilligers. Gelukkig zijn er daarvan al velen in
onze gemeenten. Toch zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hebt u interesse, neemt u dan vooral contact met ons op.
Samen kunnen we dan bekijken waar u uw hulp het beste kunt inzetten.

Informatie

Aanmelden

Datum en tijd
Niet van toepassing

Uw interesse kunt u kenbaar maken
via de contactgegevens op de
achterzijde of direct bij een van de
kerkenraadsleden.

Locatie

Lutherse Kerk en Lukaskerk

Kosten

Leiding

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Van harte welkom!

Voor u ligt het programmaboekje van de Lukaskerk en de lutherse gemeente in Den Haag. Samen ook wel bekend onder de noemer LuLu. U leest meer
over beide gemeenten helemaal achterin het boekje.
We hebben een mooi aanbod aan activiteiten en we kijken uit naar uw en
jouw aanwezigheid. En neem ook gerust eens iemand mee: iemand die
wellicht niet zo vaak naar de kerk komt, maar zich wel aangetrokken voelt
door een van de activiteiten. Iedereen is welkom!
Aan het begin van het boekje leest u de reguliere vieringen en bijeenkomsten, daarna de overige activiteiten tot het eind van 2021. Zo vindt u alles
overzichtelijk op een rij op interessegebied of doelgroep.
Dit boekje is niet uw agenda, maakt u gerust een keuze: er is voor ieder wat
te doen. En bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te reizen, leest u dan
vooral de Luther Heraut en Om en Bij de Lukaskerk om zo op de hoogte te
blijven. Beide kerken hebben ook een digitale nieuwsbrief waarop u zich
kunt abonneren.

Kerkenraden van Lukaskerk en lutherse gemeente Den Haag

Het plannen en organiseren van alle activiteiten
gebeurt met de grootste zorgvuldigheid.
Kijk echter voor de meest recente (of aangepaste) data,
tijden en bijeenkomsten op de websites (zie achterzijde)
en in de kerkbladen.
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We vieren op zondagmorgen in 2021
Terugkerende activiteiten

Onze gemeentes komen elke week op zondagmorgen samen rond Woord en
Sacrament om gemeenschap te vieren met God en met elkaar. We danken
God, leggen in onze gebeden de noden van de wereld en onszelf voor God
neer, zingen liederen, luisteren naar de lezingen uit de Bijbel , de preek en
denken daar over na. In de eredienst kunnen wij als het ware op adem
komen en ons bezinnen op levensvragen.
Tijdens de vieringen is opvang voor de allerkleinsten en kinderkerk voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op de laatste zondag van de maand vieren Lukaskerk en lutherse gemeente
samen dienst, de overige zondagen zijn er in beide kerken vieringen:
26 september
Lutherse Kerk (startzondag)
31 oktober
Lutherse Kerk (Hervormingsdag)
28 november
Lutherse Kerk (eerste Advent)
26 december
Lukaskerk (eerste zondag na kerst)

Informatie
Datum en tijd
Ieder zondagmorgen, 10.15 uur

Aanmelden
Niet van toepassing

Locatie

Kosten

Lukaskerk en Lutherse Kerk

Collecte tijdens of na afloop van de
dienst

Leiding

Lukaskerk en lutherse gemeente
Gegevens over de dienst zijn te
vinden op de websites.
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Citykwartier
Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 17.00 uur. Er is koffie en thee en
mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek of gelegenheid om stil te zijn en
een kaars aan te steken.
Om 17.30 uur gaat de deur dicht en begint het avondgebed, eenvoudig met
een psalm, een Bijbeltekst en stilte. Rond 18.00 uur gaat ieder weer zijn of
haar eigen weg.
Voor ieder die in de stad woont, werkt of zomaar langs komt.

Informatie
Datum en tijd
Iedere dinsdag 17.00 –18.00 uur,

Aanmelden

28/12 onder voorbehoud

Vrije inloop

Locatie

Kosten

Lutherse Kerk

Niet van toepassing

Leiding

Diverse vrijwilligers
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Terugkerende activiteiten

Het Citykwartier is een plek van stilte en ontmoeting midden in de
binnenstad van Den Haag.

Biechtspreekuur
Terugkerende activiteiten

Lucht je hart…
Er zit je iets dwars. Er is iets gebeurd en je kunt het niet meer terugdraaien.
Je durft het niet kwijt bij je partner of je vrienden. Of mensen denken:
‘Doe niet zo moeilijk’. Je hebt geen behoefte aan een behandelplan.
Waarom zou je er mee blijven zitten?
Van oudsher is de biecht een plek
om schuld te benoemen
om los te laten
om een nieuwe start te maken
in het geloof dat God wil vergeven.
Alles wat wordt gezegd, is vertrouwelijk. Het biechtspreekuur is voor
iedereen, je hoeft niet gelovig ge zijn.

Informatie
Datum en tijd
Elke maandag van 17.00 - 18.00 uur

Aanmelden

Start per 11/10, niet op 27/12

Niet nodig

Locatie

Kosten

Lutherse Kerk

Niet van toepassing

Leiding

Ds. Jannet van der Spek
Ds. Erwin de Fouw
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Kringvieringen

We nodigen nadrukkelijk niet alleen kerkgangers, maar zeker ook
buurtbewoners uit.

Informatie
Datum en tijd
Woensdag 15/09, 13/10, 17/11,

Aanmelden
Niet nodig

18.00 uur.

Kosten

Locatie

Tijdens de maaltijd is er een
collecte ter bestrijding van de
onkosten.

Lukaskerk

Leiding

Diverse vrijwilligers
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Terugkerende activiteiten

We willen samen leven in vrede. In de wereld is dat niet vanzelfsprekend.
Samen leven in vrede moet je oefenen. In een maandelijkse kringviering
willen we oefenen en elkaar bemoedigen in samen leven. We beginnen om
18.00 uur. Tijdens of na de viering wordt er gegeten. Vrijwilligers uit vele
landen en van verschillende geloven koken een maaltijd. Een kleine groep
bereidt de dienst voor. Naar aanleiding van een vraag praten we samen.
Vragen die eerder aan de orde kwamen: wat moet je doen als je bang bent.
wat moet je doen als je boos bent, waar leef je mee?
Op de eerstvolgende zondag komen de vragen en gedachten terug in de
kringviering op zondag.

Viering door de week
Terugkerende activiteiten

Op de eerste woensdag van de maand is er in de Lukaskerk een viering
door de week (met uitzondering van advent en de 40dagen tijd, dan sluiten
we ons aan bij de solidariteitsviering/maaltijd).
Om 19.00 uur is er in de kerk een moment van bezinning. We zingen liederen
van onze keuze, we luisteren naar teksten, we steken lichtjes aan in de
kaarsenboom en we zijn stil met elkaar.
Om 18.00 uur is er gelegenheid om de (meegebrachte) boterham en beleg
samen te delen, voor een kop soep wordt gezorgd.

Informatie
Datum en tijd
01/09, 06/10, 03/11,

Aanmelden
Niet nodig

19.00 uur

Kosten

Locatie

Niet van toepassing

Lukaskerk

Leiding

Diverse vrijwilligers
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Leerhuis

Het Leerhuis is op de vierde woensdagmiddag van de maand.

Informatie
Datum en tijd
29/09, 27/10, 24/11, 22/12,

Aanmelden
Vrije inloop

14.00—15.30 uur

Kosten

Locatie

Niet van toepassing

Lukaskerk

Leiding

Hilly Merx en
ds. Jannet van der Spek
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Terugkerende activiteiten

In het leerhuis nemen afwisselend Hilly Merx en Jannet van der Spek ons
mee in de thema’s van het jaar, gedeelten uit de bijbel die ons raken of lezingen rond de feestdagen.

Zien en gezien worden
Terugkerende activiteiten

gespreksgroep

In deze gesprekskring praten we over leven en geloven naar aanleiding van
een boek. In 2020 begonnen we aan het boek van Obbema en gaan hier nog
mee verder. Daarna kiezen we een nieuw boek. Het is zeer goed mogelijk
om nu aan te sluiten!
Fokke Obbema, journalist van de Volkskrant, kreeg een hartstilstand die hij dankzij
de oplettendheid van zijn vrouw, de weergaloos goede medische zorg in Nederland
en een flinke dosis geluk, vrijwel zonder schade overleefde. Maar hij had dus net zo
goed dood kunnen zijn of blijvend hersenletsel kunnen hebben. En hij merkt dat het
herstel na deze ingrijpende levenservaring een kronkelige weg is. Hij gaat op zoek
naar de zin van het leven en hij schrift een indrukwekkend boek over. Het boek bestaat uit goed leesbare interviews met zeer uiteenlopende mensen over de zin van
het leven.
Fokke Obbema, De zin van het leven, Atlas Contact, € 22,99

Informatie
Datum en tijd
22/09, 13/10 en 17/11, 15/12,

Aanmelden
Niet nodig, informatie via

20.00 uur

lukaskerk@hotmail.com

Locatie

Kosten

Lukaskerk

Niet van toepassing

Leiding

Deelnemers zelf
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Leren van Luther
Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de
cursus leren van Luther. Elk jaar met een ander thema. Deze keer is het
thema ‘spiritualiteit’. Bij de spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof. Wilt u zich daar eens in verdiepen, met elkaar over
spreken en van theologen leren dan is deze cursus iets voor u. De cursus
met dit thema is afgelopen jaar niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen, maar start nu opnieuw. De cursus is voor deelnemers uit alle kerken
en voor belangstellenden en wordt op verschillende plaatsen aangeboden,
ook in Den Haag. Docenten zijn Markus Matthias, Willy Metzger, Louisa Vos,
Theo van Willigenburg en Susanne Freytag.
De cursusavonden zijn: 21 september, 16 en 30 november, 14 december en 4
januari.

Informatie
Datum en tijd
21/9, 16/11, 30/11, 14/12 en 04/01
19.30-21.00 uur

Locatie

Lutherse Kerk

Leiding
Docenten Leren van Luther
Aanmelden

Via lutherheraut@gmail.com

Kosten

€ 20,- inclusief reader
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Terugkerende activiteiten

cursus

‘Geloof in gesprek’
Terugkerende activiteiten

gespreksgroep

Wat is christelijk geloven? Wat betekent het om lid te zijn van een kerk? Hoe
vind je een weg in de veelheid van tradities en ideeën? Daarover gaan we
met elkaar in gesprek. We gaan de grote woorden van het christelijk geloof
en de bijbel langs en onderzoeken wat ze ons nu te zeggen hebben. Deze
kring is ook geschikt voor
mensen die overwegen om belijdenis te doen of zich te laten dopen.

Eens in de drie weken op een avond. Data in overleg. Start 16 september om
20.00 uur in de Lutherse kerk.

Informatie
Datum en tijd
Start 16 september, data daarna in

Aanmelden
Via ds. Jannet van der Spek

overleg, aanvang 19.30 uur

jmtvdspek@hetnet.nl

Locatie

Lutherse Kerk

Leiding

Kosten

Niet van toepassing

Ds. Jannet van der Spek
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In 2021 organiseert de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk een
tweetal concerten op de zaterdagmiddag.
9 oktober:
18 december:

Sander van der Houten speelt Vierne, aanvang 15.30 uur
Kampen Boys Choir, A Festival of Lessons and Carols,
aanvang 16.30 uur.

In 2022 vinden iedere eerste zaterdag van de maand concerten plaats
(uitgezonderd januari en de zomermaanden).

Informatie
Datum en tijd
09/10, 15.30 uur

Aanmelden
Zie website voor geldende regels

18/12, 16.30 uur

Locatie

Lutherse Kerk

Kosten

Zie website

Leiding

Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse Kerk
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Terugkerende activiteiten

Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse kerk

Tischreden
Terugkerende activiteiten

Maarten Luther en zijn vrouw Katharina von Bora zagen graag een groot
gezelschap rond hun tafel in Wittenberg. Vrienden, buren, medetheologen,
en studenten aten bijna dagelijks mee in de refter.
In de lutherse gemeente zien we ook graag een groot gezelschap rond de
tafel. In het komend seizoen komen we bijeen rondom de volgende onderwerpen:
22 september:
‘Wat leert COVID-19 ons?’ met ds. Erwin de Fouw
27 oktober:
‘Als het gebouw kon spreken’ met ds. Jannet van der
Spek en Jolien Dekker
10 november:
‘Van de boom leren’/ Politiek en mystiek in de theologie
van Dorothee Sölle met ds. Andreas Wöhle
Een passende maaltijd uit de tijd van Luther kan natuurlijk niet ontbreken.

Informatie
Datum en tijd
22/9, 27/10 en 10/11,

Aanmelden
Tot uiterlijk een week tevoren via

18.30 uur

lutherheraut@gmail.com

Locatie

Kosten

Lutherse Kerk

Leiding

Vrijwillige bijdrage voor de onkosten
van de maaltijd

Ouderlingen lutherse gemeente
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Groene Lukaskerk

De Groene Lukaskerk organiseert de volgende activiteiten:
•
Bij het wisselen van de seizoenen een verwonderwandeling in de
natuur rond Den Haag (19/10 en 19/12)
•
Kinderen planten in het najaar bollen
•
Samen met buren afval rapen in de wijk
•
Micha zondag op 17 oktober, thema; genieten van genoeg.

Informatie
Datum en tijd
19/09, 17/10, 19/12
en nader af te spreken

Locatie

Aanmelden
groenelukaskerk@gmail.com
Kosten
geen

Haagse natuur

Leiding

Groene Lukaskerk
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Terugkerende activiteiten

Vanuit de verwondering over Gods schepping, vanuit het besef dat we als
mensen bijdragen aan de bedreiging van het leven op aarde en vanuit het
verlangen naar een nieuwe wereld dat ons hoop geeft, willen we ons vanuit
ons geloof inzetten voor een duurzame manier van leven individueel, als
kerk en als samenleving.

Tienervieringen
Jeugd en jongeren

Tieners vanuit de Lukaskerk en de lutherse gemeente komen ongeveer een
keer per drie weken op zondagochtend bij elkaar in een eigen ruimte in de
Lukaskerk. Voorop staat het elkaar leren kennen in een ontspannen en
gezellige sfeer, op veel verschillende fronten. Dus zowel hoe het met je gaat
op school, hobby’s etc., maar ook eens praten over dingen die niet zo vaak
ter sprake komen: bijvoorbeeld hoe je tegen het leven aan kijkt en hoe/of
geloof daar een rol in speelt. Ook steken we aan het einde van de tienerviering kaarsjes aan, net als in de gewone viering in de Lukaskerk.

De tieners hebben hun eigen app-groep en maken zelf afspraken over de
data.

Informatie
Datum en tijd
Tieners maken zelf afspraken over
de data

Locatie

Aanmelden
Niet nodig.
Kosten

Niet van toepassing

Lukaskerk

Leiding

Diverse vrijwilligers

16

Kliederkerk

Iedere keer werken we met een ander Bijbelverhaal.

Informatie
Datum en tijd
Zondag 07/11, 15.30 uur

Aanmelden
Aanmelding is handig, maar niet

Locatie

noodzakelijk bij Mascha de Haan
(kruisbesmascha@gmail.com)

Lutherse Kerk

Leiding

Kosten

Vrijwillige bijdrage

Lutherse gemeente en Lukaskerk
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Jeugd en jongeren

De lutherse gemeente organiseert samen met de Lukaskerk ongeveer
eenmaal per kwartaal de Kliederkerk. Hiermee spelen we in op de behoefte
om in het drukke leven van alledag een moment te vinden om met jong en
oud bij elkaar te komen, om te bezinnen en te vieren rond een Bijbelverhaal,
om creatief bezig te zijn (denk aan knutselen, iets bakken, iets bouwen) en
samen te eten.
We nodigen jong en oud uit om te komen. Kom met je nichtje of buurjongen,
neem je vader mee, oma of tante. Kliederkerk is er echt voor alle generaties, het mooiste is om het samen met een jonger of ouder iemand te
beleven.
We starten om 15.30 met de activiteiten, om 16.30 is er een korte viering en
daarna eten we samen. Om 17.30 uur sluiten we samen af.

LUX
Jeugd en jongeren

LUX is een jonge community van en voor twintigers en dertigers in Den
Haag en creëert een plek waar elkaar vragen gesteld worden en samen
gezocht wordt naar antwoorden op vragen die écht belangrijk zijn. In de
zoektocht naar goed en betekenisvol leven, vinden de deelnemers inspiratie
in christelijke spiritualiteit en zoeken daarbij verbinding met filosofie en
kunst.
Op de website luxdenhaag.nl staan alle activiteiten.

Informatie
Datum en tijd
Zie website

Aanmelden
Zie website

Locatie

Kosten

Den Haag

Zie website

Leiding
LUX
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Kinderkerstfeest

Je kunt zelf meespelen in het spel. Kom om 13.30 uur alvast oefenen en je
kleding uitzoeken. Ben je nog maar klein of wil je een kleinere rol, dan kun
je knutselen en tussen 14.30-15.30 uur mooie verkleedkleren aantrekken.
We hebben veel engelen en ook schaapjes nodig!

De viering met daarin het kerstspel begint om 15.30 uur en is om 16.15 uur
klaar. Dan is er wat lekkers te eten en te drinken. En natuurlijk gaat
niemand met lege handen naar huis. Naast alle kinderen, zijn natuurlijk
ouders, grootouders en iedereen die nieuwsgierig is, van harte welkom!

Informatie
Datum en tijd
24 december, 13.30 uur

Aanmelden
Aanmelding is handig voor de

(viering 15.30 uur)

grotere rollen met tekst bij
Mascha de Haan
(kruisbesmascha@gmail.com)

Locatie

Lutherse Kerk

Leiding

Kosten

Niet van toepassing

Kinderkerkleiding lutherse gemeente
en Lukaskerk
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Jeugd en jongeren

We vieren samen met alle kinderen (en grote mensen) van Den Haag Kerst
op 24 december. In een viering voor kinderen van 2 tot en met 11 jaar horen
en spelen we over engelen.

Ouderendiensten

Senioren

Ieder half jaar vieren de lutherse gemeente en de Lukaskerk twee
Ouderendiensten op de zondagmiddag, waarbij rekening wordt gehouden
met mogelijkheden en beperkingen van de aanwezigen. Zo is er bijvoorbeeld
een pauze tijdens de dienst, waardoor de lange zit beter vol te houden is.
Omdat deze middagdienst voor een deel van de mensen de enige mogelijkheid is om nog een kerkdienst mee te maken in onze kerk, vieren we tijdens
iedere ouderendienst het Avondmaal. Aan het einde van de dienst krijgt
iedereen een persoonlijke zegen mee.

Er staan vrijwilligers klaar om te helpen. U hebt ruim tijd voor bijpraten met
oude bekenden voor de dienst begint, en in de pauze. Al een paar jaar wordt
het steeds een gezellige ontmoeting tussen ouderen van Lukaskerk en
lutherse gemeente. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer dan
kunnen we dat voor u regelen.

Informatie
Datum en tijd
Zondag 05/09 en 14/11,

Aanmelden
Sara de Weerd (lutherse gemeente),

14.30 uur

070- 3246943,
saartjewalakutty@gmail.com
Christine Scheurkogel (Lukaskerk),
070- 3808011,
ce.scheurkogel@hetnet.nl

Locatie

Lutherse Kerk

Voorbereiding

Sara de Weerd,
Christine Scheurkogel

Kosten

Collecte tijdens de dienst
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Seniorenkring
Tweemaal in de maand is er een bijeenkomst voor senioren in de Lutherse
Kerk van 13.30 – 15.30 uur . Deze zijn bestemd voor senioren, die houden
van gezelligheid, spelletjes doen, samen praten en een kop koffie of thee
drinken. Enkele malen per jaar wordt er een spreker/spreekster
uitgenodigd of uitgebreid met elkaar over een onderwerp gepraat.

Eenmaal per jaar gaan de deelnemers van de seniorenbijeenkomsten een
dagje uit.

Informatie
Datum en tijd
Dinsdag 14/09, 28/09, 12/10, 26/10,

Leiding
Els Pellen en vrijwilligers

09/11, 23/11, 07/12*, 21/12*
13.30 uur
Aanmelden
*) afwijkende tijd, volgt bij uitnodiging Niet nodig, informatie bij Els Pellen,
079-3423963, epellen@ziggo.nl

Locatie

Lutherse Kerk

Kosten

Niet van toepassing
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Senioren

Deze seniorenbijeenkomsten worden afgewisseld met de Jour der
Senioren. Het Kerst- en Paasfeest wordt gevierd met een liturgisch
gedeelte in de ochtend, een lunch en een wisselend middagprogramma.

Jour der Senioren
Bent u 65+? Dan bent u van harte uitgenodigd om de Jour de Senioren bij te
wonen: een middag van ontmoeting en gesprek. De Jour begint om 13.30 uur
en wordt gehouden in de Lutherse Kerk.

Senioren

Iedere bijeenkomst is er een ander onderwerp om verder over in gesprek te
gaan.

Informatie
Datum en tijd
20/09, 22/11,
13.30 uur

Locatie

Aanmelden
Niet nodig

Kosten

Niet van toepassing

Lutherse Kerk

Leiding

Predikanten lutherse gemeente
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Solidariteitsmaaltijden

De reguliere kringvieringen en doordeweekse vieringen komen in december
te vervallen.

Informatie
Datum en tijd
24/11, 01/12, 08/12, 15/12,

Aanmelden
Aanmelden noodzakelijk i.v.m.

18.00 uur

maximaal aantal aanwezigen
lukaskerk@hotmail.com

Locatie

Lukaskerk

Leiding

Kosten

Collecte voor een goed doel

Lukaskerk
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Advent en Kerst

In de adventstijd zijn er zogenaamde solidariteitsmaaltijden in de
Lukaskerk. In deze adventstijd zijn de maaltijden op 24 november en 1, 8 en
15 december. De maaltijd begint om 18.00 uur en is deel van een viering
waarin ruimte voor bezinning en gebed. We sluiten rond 19.30 uur. Elke
avond heeft een thema. Op woensdag zoeken we elkaar op om samen te
spreken over de moed om door te gaan. De maaltijden worden ons aangeboden door de Diaconie. Er wordt gecollecteerd voor een goed doel, zodat
we ook anderen moed kunnen geven. Opgave vooraf is niet noodzakelijk.

Kerstsamenzang
Advent en Kerst

Hoe leuk is het om met heel, heel veel mensen tegelijk kerstliederen te
zingen? De liederen van vroeger, het ‘Midden in de winternacht’, de
‘Herdertjes lagen bij nachte’ ?
We zingen in de sfeervolle Lutherse Kerk midden in de stad en vragen
koren om afwisselend met samenzang er een prachtige avond van te
maken. Het definitieve programma is in december gereed.

De deuren gaan om 17.00 uur. Er is glühwein en chocolademelk. Er is een
kleine kerstmarkt en er is vooral veel gezelligheid.

Informatie
Datum en tijd
Donderdag 16 december,
17.00—20.30 uur

Locatie

Lutherse Kerk

Aanmelden

Niet van toepassing

Kosten

Vrijwillige bijdrage

Leiding

Lutherse gemeente
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Kerst en jaarwisseling

25 december 10.15 uur: kerstviering in de Lutherse Kerk
25 december 10.15 uur: kerstviering in de Lukaskerk
25 december 17.30 uur: kerstdiner in de Lukaskerk

26 december 10.15 uur: viering in de Lukaskerk
31 december 17.00 uur: oudjaar in de Lukaskerk met om 19.00 uur een
viering

Informatie
Datum en tijd
24, 25, 26 en 31 december, aanvang
zie hierboven

Locatie

Aanmelden
Niet van toepassing
Kosten

Niet van toepassing

Lukaskerk, Lutherse Kerk en
Grote Kerk

Leiding

Lukaskerk en lutherse gemeente
25

Advent en Kerst

24 december 15.30 uur: kinderkerstfeest in de Lutherse Kerk
24 december 19.30 uur: kerstavondviering in de Lutherse Kerk
24 december 22.00 uur: kerstnachtviering in de Grote Kerk

De Lukaskerk

De Lukaskerk is een protestants-christelijke
gemeenschap in de Schilderswijk, Om en Bij 2.
Hier voelen veel verschillende mensen zich thuis.
We zijn geworteld in de Schilderswijk, maar onze
bezoekers komen uit de hele stad. Op zondag zijn
er vieringen, waarin veel liederen van Huub
Oosterhuis worden gezongen. De kinderen gaan
tijdens de viering naar hun eigen ruimte waar ze zingen, verhalen uit de bijbel horen en knutselen.
Als blijkt dat er hele kleine kinderen zijn, is er een oppas.
We zijn kerk op zondag en door de week. Er zijn ontmoetingen bij
gespreksgroepen en op dinsdag– en donderdagmiddag bij een kopje koffie
of thee. Eenmaal per maand is er op woensdag een kringviering.
Donderdagmorgen is er een Voedselbank, en ook dan is er gelegenheid voor
gesprek, een spelletje, en om een kopje koffie of thee te drinken of een
kopje soep.
De tieners hebben een eigen ruimte in de kerk en zij komen met een zelf
afgesproken regelmaat bij elkaar.
In de Lukaskerk staat een kaarsenboom, onze levensboom. Deze boom is
belangrijk voor ons, het is de plek waarin we lichtjes aansteken en onze
vreugde en zorgen delen. Met God, maar ook met elkaar. Het is ook een plek
waar je stil kan zijn. Iedereen is welkom om een kaarsje aan te komen
steken. Op zondag, en door de week.

Wekelijkse activiteiten
Di
Wo
Do
Do
Zo

tijd voor stilte of het aansteken van een kaarsje (13.30-15.30 uur)
Mama-verhalenkoor (10.00 uur)
Voedselbank (10.30-12.30 uur)
tijd voor stilte of het aansteken van een kaarsje (13.30-15.30 uur)
viering (10.15 uur)
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De EvangelischLutherse gemeente
De Evangelisch-Lutherse gemeente kerkt in de Lutherse Kerk aan de
Lutherse Burgwal 9 (de kosterij op nummer 7). Op zondagen komen we bij
elkaar en vieren in hechte verbondenheid met de lutherse traditie de
eredienst.
Er is een sterke wisselwerking tussen woord en muziek, waarmee
velen binnen de Evangelisch-Lutherse traditie zich vertrouwd voelen, maar
die ook voor veel andere christenen herkenbaar is. Voor de
kinderen is er iedere zondag tijdens de dienst kinderkerk waar zij de
verhalen uit de Bijbel horen, in gesprek gaan en knutselen. Voor de
allerkleinsten is er de crèche.
De gemeente wil een open gemeente zijn, waar zowel gemeenteleden als
gasten zich thuis voelen. We bieden bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen: zoals een seniorenkring, de cantorij, Kerst- en Paasvieringen voor
kinderen en een zomerkamp (www.hetvakantiekamp.nl) . Een aantal van
deze activiteiten organiseren we samen met de Lukaskerk. De Lutherse
Kerk organiseert veel concerten en heeft een van de mooiste orgels van
Nederland. We kunnen bouwen op een grote groep vrijwilligers. Jaarlijks
zetten we ze in het zonnetje. Met elkaar zijn we gemeente.
De Diaconie van de lutherse gemeente zet zich in voor mensen die hulp
nodig hebben in Nederland en zij legt daarnaast contact met het buitenland
zoals Ambon en Papoea Nieuw-Guinea.

Wekelijkse activiteiten:
Di

Zo

seniorenkring (tweewekelijks, 13.30-15.30 uur)
cantorij o.l.v. Monique Schendelaar (20.00-22.00 uur)
Citykwartier (17.00-18.00 uur)
viering (10.15 uur)
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Contact
Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

www.lukaskerk-denhaag.nl

lukaskerk@hotmail.com

070 3897263
Predikant: ds. Jannet van der Spek

domineelukaskerk@xs4all.nl bij afwezigheid wordt deze door de
kerkenraad gelezen) of jmtvdspek@hetnet.nl

070-4062077 of 06-41728662
Diaconaal werker: Esther Israël

eisrael@stekdenhaag.nl

06-57734987

Contact
Evangelisch-Lutherse gemeente
Lutherse Burgwal 7-9
2512 CB Den Haag

www.luthersdenhaag.nl

mail@luthersdenhaag.nl en
kosterij: kosterij@luthersdenhaag.nl

070 3636610
Predikant: ds. Erwin de Fouw

erwindefouw@telfort.nl

06 20775145 (werkdagen ma/wo)
Predikant: ds. Jannet van der Spek

jmtvdspek@hetnet.nl

070-4062077 of 06-41728662
versie: september 2021
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