
 De  Christengemeenschap      LUKASKERK 
     Beweging tot religieuze vernieuwing 
  

   Gemeente Alkmaar               

 
 

Bijeenkomsten november 2017 – januari 2018 
 

Do. 2 nov.  
 

11.30 uur 
19.30 tot  
20.45 uur 

Gesprek op de eerste donderdag van de maand 
Herdenkingsavond voor de gestorvenen 
(zie mededelingen) 

Za. 4 nov. 10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin 
Wo. 8 nov. 18.30 uur Bijeenkomst bestuur van de gemeente 
Do. 9 nov. 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo. 12 nov. 11.30 uur Impressie van hun reis door Perzië, door Angelika en Frans Ooms  (zie 

mededelingen) 
Wo. 15 nov. 19.00 tot 

21.00 uur 
Algemene Ledenvergadering (zie bijlage) 

Do. 16 nov. 11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo. 19 nov. 11.30 uur “Ik en de wereld zijn een!?” Opmaat van Nico Torenstra met aansluitend gesprek 

(zie mededelingen) 
Do. 23 nov. 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo. 26 nov. 11.30 uur Afsluiting van het kerkelijk jaar (zie mededelingen) 
Do 30 nov.  11.30 uur Pentagram tekenen met Maria van der Meij (zie mededelingen) 
Vrij 1 dec.  20.00 uur Bijeenkomst van de muziekgroep 
Za. 2 dec. 10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor “huis en tuin” 
Zo. 3 dec. 11.30 uur Voorbereiding op de Adventtijd (zie mededelingen) 
Wo. 6 dec. 18.30 uur Bijeenkomst bestuur van de gemeente 
Do. 7 dec. 11.30 uur Gesprek op de eerste donderdag van de maand 
Do. 14 dec. 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo. 17 dec. 11.30 uur “Mysterium”- Kerstconcert van het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann  

(zie mededelingen) 
Vrij. 22 dec.  19.30 uur Het Oberufer kerstspel, door de spelersgroep uit Zeist 
Do. 21 dec. 11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Di. 26 dec. 11.30 uur De dierenriem en de geestelijke hiërarchieën, een weg door de twaalf heilige 

nachten (zie mededelingen)  
Do. 28 dec. 11.30 uur De dierenriem en de geestelijke hiërarchieën, een weg door de twaalf heilige 

nachten (zie mededelingen)  
Zo. 31 dec.  11.30 uur De dierenriem en de geestelijke hiërarchieën, een weg door de twaalf heilige 

nachten (zie mededelingen) 
Do. 4 jan. 11.30 uur De dierenriem en de geestelijke hiërarchieën, een weg door de twaalf heilige 

nachten (zie mededelingen) 
Zo 7 jan.  16.30 uur Opvoering van Olav Åsteson te Schoorl op Scorlewald (zie mededelingen) 
Wo.10 jan. 18.30 uur Bijeenkomst bestuur van de gemeente 
Do.11 jan. 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Do. 18 jan.  11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Do. 25 jan. 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo. 28 jan. 11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
Zo. 4 febr. 11.30 uur Gedichten & muziekimprovisatie van Jeroen Gerritsen en Cornelia Wiemers (zie 

mededelingen) 

 


