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Even voorstellen
De Ekklesia Den Haag is een oecumenische basisgemeenschap geworteld in de joods-
christelijke traditie. De Bijbel en ook andere religieuze teksten zijn voor ons bronnen 
van inspiratie.
We willen bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en gezonde wereld, een 
woonplaats voor alle mensen en wezens op aarde.
Leden van de Ekklesia (wisselend per viering) bereiden de vieringen voor en voeren 
die ook samen uit. De thema’s voor die vieringen stellen wij jaarlijks gezamenlijk vast.
Wij zingen graag liederen van Huub Oosterhuis en andere moderne lieddichters. 
Nieuwsgierig geworden? Bezoek een van onze vieringen (zie onder) in de Barthkapel.

Programma 2021 
(Check de website voor eventuele aanpassingen in het 
programma.)

zo 10 jan Tijd van leven (Prediker) 
zo 24 jan Zacheus (2)

zo 14 feb Prediker
zo 28 feb Compassie

zo 14 mrt Moderne profeten
zo 28 mrt Wat is een mensenleven

do 1 apr Witte donderdag - in/met Lukaskerk*
vr 2 apr Goede Vrijdag - in/met Lukaskerk*
za 3 apr Stille zaterdag  - in/met Lukaskerk*
zo 4 apr Pasen - met Lukaskerk (in Grote kerk?)
zo 11 apr Dood en opstanding

zo 9 mei Mens durf te leven
zo 23 mei Pinksteren

zo 13 jun Zomerviering (aansluitend picknick)

zo 11 jul Leerhuis: Wat ik geloof - Tolstoj

zo 15 aug Gespreksviering

zo 12 sep Profeten
zo 19 sep Vredesweek -bij/met Doopsgez.Gem.***

zo 10 okt Creatief in onzekere tijden
zo 24 okt (Thema nog niet bekend)

zo 14 nov Stilteviering – herdenking overledenen
zo 28 nov Omgaan met een beperking

zo 12 dec Uit de psalmen
zo 26 dec Kerst

* Om en bij 2, aanvang 19.30 uur
** Aanvang: 10.15 uur
*** Paleisstraat 8, aanvang 10.30 uur

Vieringen
tenzij anders aangegeven:

Barthkapel
Brouwersgracht 2K, 
Den Haag.
aanvang: 11 uur

Contact:
Ekklesia Den Haag 
p/a Rossinilaan 285
2551 MT Den Haag

t: 070 368 63 95

w: www.ekklesiadenhaag.nl

e: stuurgroep@ekklesiadenhaag.nl


