
OECUMENISCH LEERHUIS 

2023 

DEN HAAG  --- LOOSDUINEN 
 

O.L.V. Hemelvaartkerk 

Loosduinse Hoofdstraat 4 

Den Haag – Loosduinen 

 
Op maandag 16 januari vieren wij, voor het leerhuis begint, een Vesper in het 

kader van de Week van Gebed voor de eenheid onder de christenen. 

Aanvang: 19.30 uur 

Overige avonden aanvang: 20.00 uur 

 

 



- Programma Oecumenisch Leerhuis 2023 

 
Alle lezingen worden dit jaar gehouden op maandagavond in de O.L.V. 

Hemelvaartkerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 

Den Haag – Loosduinen 

 

Maandag 16 januari  Wij beginnen met een Vesperviering in het kader van 

de Week van Gebed voor de Eenheid. 

Aanvang: 19.30 uur 

De overige avonden beginnen om 20.00 uur 

Maandag 16 januari   Inleider: Duncan Wielzen, pastoraal werker 

   Inclusiviteit ten aanzien van etnische komaf 

Maandag 30 januari Inleider: Ds. Jan Eerbeek, emeritus predikant 

Inclusivuteit ten aanzien van sociale status en gedrag 

in het verleden. 

Maandag 13 februari  Inleider: Geen. 

   Filmvertoning 

Maandag 27 februari Inleider: diaken Jos van Adrichem 

   Discussiebijeenkomst 

   We stellen onszelf de vraag hoe inclusief we zelf  

denken en handelen én hoe we individueel en als  

geloofsgemeenschappen bij kunnen dragen aan een 

meer inclusieve samenleving. 

 

 

 

Week van het Gebed voor de Eenheid 

 

Thema: “Doe goed, doe recht” 

 

Van 15 t/m 22 januari is het zover: de jaarlijkse Week van Gebed voor de 

eenheid. Dit jaar in het teken van het zoeken naar recht en gerechtigheid, naar 

aanleiding van Jesaja 1 vers 17. 

 

In Jesaja’s aanmoediging aan Juda om het recht te zoeken, klinkt door dat er 

sprake is van onrechtvaardigheid en onderdrukking in de samenleving van die 

tijd. Jesaja smeekt het volk van Juda om dit te veranderen. 



Dit mag ons inspireren en aanzetten tot het doen van het goede.  

 

 

Meer informatie kunt u vinden op www.weekvangebed.nl  

 

Wij komen samen om te bidden tijdens de Vesper voorafgaand aan de eerste 

avond van het leerhuis op maandag 16 januari om 19.30 uur. 

 

Het Oecumenisch Leerhuis wordt jaarlijks gehouden op initiatief van de 

Protestantse Wijkgemeente Loosduinen – Centrum (Abdijkerk) en R.K. 

Parochie De Vier Evangelisten (Maria van Eik en Duinen, O.L.V. 

Hemelvaartkerk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weekvangebed.nl/

