Agenda 2017 – 2018
‘winterwerk’

Evangelisch Lutherse Gemeente
Lutherse Burgwal 7-9
2512 CB DEN HAAG

Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK DEN HAAG

Van harte welkom!
Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door vier
thema’s; in een relatief korte tijd bieden we gemeenteleden
van jong tot oud diensten aan rond een thema.
Tijdens de startzondagen (27 augustus in de Lutherse kerk
en 3 september in de Lukaskerk) tillen we alvast een tipje
van sluier en vragen we u mee te denken over de thema’s.
Oktober/november
In de maand van de geschiedenis gaat het over ‘geluk’. Wij
sluiten daarbij aan. Op 8, 15, 22, 29 oktober en 5 november
staat geluk—samen met de zaligsprekingen—centraal in de
dienst.
Advent en Kerst
We volgen het verhaal van de kinderen: ‘welkom hier!’. We
vragen ons af hoe de ander zich welkom mag voelen, maar
ook hoe we onszelf welkom weten.
Veertigdagentijd en Pasen
Ook hier volgen we de kinderen. We werken toe naar het
verhaal van Noach. Zijn nieuwe begin is ook het nieuwe
begin van Pasen en van ons allemaal.
April/mei
Op 29 april en 6 en 13 mei staan sterke vrouwen in de
Bijbel centraal in onze diensten.
U bent van harte welkom bij de diensten, maar zeker ook bij
alle andere activiteiten die u vindt in dit boekwerkje.
Kerkenraden van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente en Lukaskerk
Het plannen en organiseren van alle activiteiten
gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. Kijk echter
voor de meest recente data, tijden en bijeenkomsten
op de websites zoals op de achterzijde vermeldt.
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Het staartje aan extra activiteiten in het
kader van het jubileum van de reformatie
In heel het land wordt 500 jaar protestantisme gevierd. In
de loop van 2016-2017 is al veel gebeurd, maar we maken
het jaar nog prachtig vol met onderstaande activiteiten.
23 september 2017 (12.00 uur)
Speciale bijeenkomst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Luther hield veel van muziek en zingen. Wij
gaan een heus orgel bouwen met elkaar en ervaren wat
muziek met ons doet. We sluiten om 17.00 uur af.
Lutherse kerk.
31 oktober 2017 (20.00 uur)
Oecumenische dienst ter afsluiting van het jubileum van
de reformatie. Lutherse kerk.
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Activiteiten door het seizoen heen
Leerhuis 2017 – 2018
In het leerhuis neemt dominee Trinette Verhoeven de
aanwezigen mee in de gelijkenissen die in de Bijbel
beschreven staan (“Tien beelden van hoop, bemoediging en
troost”). Eerst die uit het nieuwe testament, in de tweede
helft van het jaar kijken we naar het oude testament.
woensdagmiddag om 14.00 uur in de
Lukaskerk, kerk open om 13.45 uur.
2017: 13 september, 11 oktober en
8 november
2018: 10 januari, 7 februari, 14 maart,
11 april en 9 mei
Zien en gezien worden
Deze kring is een avondkring. Wie mee wil doen, kan zich
opgeven bij ds. Trinette Verhoeven.
De kring begint steeds om 20.00 uur in de Lukaskerk.
2017: 20 september, 11 oktober en 15 november
2018: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en
16 mei
Tieners
Komend jaar willen we er een weer een heel gezellig jaar
van maken. Wat wij voorop vinden staan in de tienerdienst,
is in een ontspannen en gezellige sfeer elkaar leren kennen,
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.
Verder steken we aan het einde van de tienerviering
kaarsjes aan, net als in de gewone viering in de Lukaskerk.
We hopen op een gezellige tijd! We komen bij elkaar op Om
en Bij 111, tijdens de dienst.
Data worden nog vastgesteld en aan de tieners
Doorgegeven via de app-groep.
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Twintigers en dertigers
In juni kwamen we voor het eerst bij elkaar tijdens een
Bring your own breakfast. Pannenkoeken, croissants en
een goed gesprek op de zaterdagochtend. Dat willen we
dit jaar vaker gaan doen! Ook aansluiten?
Mail naar lukaskerk@hotmail.com

Seniorenkring
Tweemaal in de maand is er een bijeenkomst voor senioren.
Dit zijn bijeenkomsten in de gemeentezaal van de Lutherse
kerk op dinsdagmiddag om de 14 dagen en 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. Het Kerst- en Paasfeest wordt gevierd
met een liturgisch gedeelte in de ochtend, een lunch en een
wisselend middagprogramma. Eenmaal per jaar gaan de
deelnemers van de seniorenbijeenkomsten een dagje uit.
Alle bijeenkomsten (m.u.v. de Kerstviering op 19 december,
de Paasviering op 27 maart en het seniorenuitje op 10 juli)
zijn van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom
bij deze bijeenkomsten.
2017: 22 augustus (startbingo), 5 september, 26
september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november,
21 november, 5 december (Sintviering) en 19 december (Kerstviering)
2018: 9 januari, 23 januari, 13 februari, 27 februari,
13 maart, 27 maart (Paasviering), 10 april, 24 april,
8 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni en 10 juli
(Seniorenuitje)
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Jour der Senioren
Een aantal keren per jaar vindt op de Lutherse Burgwal 7 de
Jour der Senioren plaats. Het belangrijkste aspect van deze
middagen is, dat ouderen die elkaar niet meer zo vaak zien,
elkaar hier kunnen ontmoeten. Daarbij is steeds een
moment van bezinning, dat eventueel kan uitlopen in een
centraal gesprek. Meestal levert de ontmoeting op zich al
genoeg gesprekstof op. Soms wordt er gepraat over een van
te voren aangegeven onderwerp.
Woensdagen van 13.30 tot 15.30 uur, Lutherse kerk
2017: 20 september en 15 november
2018: 31 januari en 23 mei
Kringvieringen
In de Lukaskerk zijn op woensdagen kringvieringen met
aansluitend een eenvoudige maaltijd. De vieringen beginnen
om 18.00 uur.
2017: 13 september, 11 oktober, 15 november en
13 december,
2018: 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april,
16 mei, 13 juni, 11 juli en 15 augustus
Bijzondere bijeenkomsten Lukaskerk
31 december 2017: oudjaar (17.00 uur inloop en maaltijd,
19.00 uur viering, aansluitend koffie,
thee, spelletjes, etc.)
14 februari 2018:
Aswoensdag (18.00 uur maaltijd en
19.30 uur viering)
Kinderkerstviering: wees welkom!
De leiding van de kinderkerk van Lutherse kerk en de Lukaskerk bereiden weer een mooi kerstspel voor. In de Adventsweken werken we met de kinderen toe naar het spel, dat we
op 24 december om 15.30 uur tijdens de viering laten zien.
Alle kinderen mogen meespelen, in een grotere rol met
tekst of juist een kleinere rol, als figurant. Voor iedereen is
plek, iedereen is welkom! Meer informatie over voorbereiding en aanmelding volgt.
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Kinderpaasviering: een nieuw begin
Voor de kinderpaasviering slaan Lukaskerk en Lutherse kerk
de handen ineen. Op zaterdag 31 maart 2018 spelen we het
verhaal van Noach die opnieuw begint. Alle kinderen mogen
meedoen. Aanvang viering: 15.30 uur, Lutherse Kerk.

Vesper met Gregoriaans
Op de laatste woensdag van de maand zullen met ingang
van september in de Lutherse Kerk Vespers met Gregoriaans
worden gehouden. Meegewerkt wordt door de Schola
Cantorum Gregoriana o.l.v. Hans Jansen en organist Sander
van den Houten. De Lutherse liturgische en kerkmuzikale
traditie is leidend in lezingen, liederen, orgelmuziek en
Gregoriaanse gezangen. Aanvang 19.30 uur.
2017: 27 september, 25 oktober en 29 november
2018: 31 januari, 28 februari en 28 maart
Stichting Cultuur en Muziek
Vanaf 2018 organiseert de stichting elke maand (met uitzondering van maart en augustus) op de laatste zaterdag van de
maand een concert in de Lutherse kerk. De ene maand zal
dat een orgelconcert zijn door een gerenommeerde
Nederlandse organist, met als thema improvisatie. De andere
maand een concert met een koor. Ook worden er in de
maand mei studentenconcerten gegeven door studenten van
diverse conservatoria. Aanvang 15.30 uur.
2018: 27 januari, 24 februari, 28 april, 26 mei, 30 juni,
28 juli, 29 september, 27 oktober, 24 november,
29 december.
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Activiteiten in de Lukaskerk
Viering: zondagmorgen om 10.15 uur
Dinsdagmiddag
13.30-15.30 uur: stilte in de Lukaskerk
18.00 uur: maaltijd in de Lukaskerk
Dinsdag
16.00 uur: muziek in de Lukaskerk met
Eric Kruit
Woensdagmorgen Buurt- en Lukasactiviteiten
Donderdagmorgen Voedselbank in de Lukaskerk
Donderdagmiddag 13.30–15.30 uur: Open kerk
Activiteiten in de Lutherse kerk
Viering: zondagmorgen om 10.15 uur
Dinsdagavond
20.00-22.00 uur: cantorij Maarten
Luther
Woensdagmiddag
12.00-13.30 uur: Citykwartier met een
korte viering van 12.45 - 13.00 uur.

Evangelisch Lutherse Gemeente
Lutherse Burgwal 7-9
2512 CB DEN HAAG
070-3636610 (kosterij)
mail@luthersdenhaag.nl
www.luthersdenhaag.nl
https://www.facebook.com/ELGDenHaag
Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK DEN HAAG
070-3897263
lukaskerk@hotmail.com
www.lukaskerk-denhaag.nl
Ds. W.T.V. (Trinette) Verhoeven
070 3470873
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