
 

 
 

 
 
 
 
Stel je de verre toekomst voor. De aarde zal vergaan, het plantenkleed zal 
afsterven. De uiterlijk zichtbare wereld zal vroeg of laat verdwijnen. Maar de 
elementaire, geestelijke wezens die in de sfeer van de cultushandeling zijn 
opgeroepen zullen, wanneer de aarde haar voleinding tegemoet gaat, in hun 
volmaakte vorm in de aarde zijn. Zoals in de herfst de kiem van de plant van het 
volgend jaar in de plant aanwezig is, zo zullen als een kiem voor de toekomst 
deze elementaire wezens zich vervolmaakt hebben en verder leven naar de 
toekomstige aarde. Het voedsel dat zij opnemen van de cultus 
duur de bouwstenen voor het Nieuwe Jeruzalem.  
 
Rudolf Steiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stel je de verre toekomst voor. De aarde zal vergaan, het plantenkleed zal 
afsterven. De uiterlijk zichtbare wereld zal vroeg of laat verdwijnen. Maar de 
elementaire, geestelijke wezens die in de sfeer van de cultushandeling zijn 

de aarde haar voleinding tegemoet gaat, in hun 
volmaakte vorm in de aarde zijn. Zoals in de herfst de kiem van de plant van het 
volgend jaar in de plant aanwezig is, zo zullen als een kiem voor de toekomst 

n verder leven naar de 
van de cultus vormt op den 



 3

De mensenwijdingsdienst 
Zondag: om 10.00 uur. 

Ook op Scorlewald, om 10.15 uur op 11 februari en 11 maart. 
Maandag: Op 26 maart om 9.00 uur en 2 april om 10.00 uur.  
Dinsdag: Op 6 februari en 27 maart om 9.00 uur. 
Woensadg: Op 28 maart om 9.00 uur  
Donderdag: Om 10.00 uur (geen dienst op 15 februari en 22 februari). 
Vrijdag:  Op 30 maart om 10.00 uur 
Zaterdag: op 3 februari en 3 maart om 9.00 uur; op 10 februari om 9.00 

uur, voorafgaand aan de vergadering van de Landelijke Raad. 
 Op 31 maart om 9.00 uur.     
 
Op zondag 25 maart begint de zomertijd en gaat de klok één uur vooruit. 
 
De feesttijden 
Epifanie  6 januari t/m 3 februari 
Trinitarische tijd  4 februari t/m 3 maart 
Lijdenstijd  4 maart t/m 31 maart 
Paastijd  1 april t/m 9 mei 
 
Diensten in de Stille Week en met Pasen 
Palmzondag   25 maart 10.00 uur 
Maandag   26 maart   9.00 uur 
Dinsdag   27 maart    9.00 uur 
Woensdag  28 maart   9.00 uur  
Donderdag   29 maart 10.00 uur 
Goede Vrijdag   30 maart  10.00 uur   
       Voorlezen lijdensevangelie   15.00 uur 
Stille zaterdag   31 maart    9.00 uur 
Zondag, 1e Paasdag    1 april  10.00 uur 
Maandag, 2e Paasdag     2 april  10.00 uur 
 
Cultische dagsluiting in de Stille Week 
Maandag  26 maart 19.30 uur 
Woensdag  28 maart  19.30 uur 
Zaterdag  31 maart 19.30 uur 
 
Evangelie-lezingen in de mensenwijdingsdienst  
28 januari Mattheüs 8: 5-13  De hoofdman te Kapernaüm 

4 februari Mattheüs 20: 1-16 De Heer van de wijngaard 

11 februari Lukas 8: 4-18 De zaaier 

18 februari Lukas 18: 18-34 De rijke tempeloverste 
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25 februari Mattheüs: 4: 1-11 De verzoeking 

4 maart Lukas 11: 14-36 Het teken van Jona 

11 maart Johannes 6: 1-15 De spijziging van de vijfduizend 

18 maart Johannes 8: 1-12 De overspelige vrouw 

25 maart Mattheüs 21: 1-11 Intocht in Jeruzalem 

1 april Markus 16: 1-18 De opstanding 

 
Gemeenteliederen in de Mensenwijdingsdienst 

 
De zondagsdienst voor de kinderen 
 
1 keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er een zondagsdienst voor 
de kinderen als er minimaal 2 kinderen komen. Aanvang om 9.00 uur met het 
verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de 
zondagsdienst. Data: 25 februari, 25 maart en 1 april.  
Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst en/of de godsdienstlessen 
kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, 072-5317466 of 06-29343288.  
 
Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
25 februari Johannes 5: 1-18 De verlamde te Bethesda 
25 maart Mattheüs 21: 1-11 De intocht in Jeruzalem 
  1 april                 Markus 16: 1-18 De opstanding 
            
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
 
Epifanie Hoe helder staat de morgenster 
Trinitarische tijd  Hij is de ster, Hij is de zon 
Lijdenstijd 
Pasen                          

Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn 
       Open breekt de aarde, open breekt het graan 
 

Epifanietijd Laat uw aangezicht over ons lichten 
De God van de vrede 

Trinitarische tijd Zie ons aan in uw offer verenigd 
De God van de vrede 
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Cursussen en gespreksgroepen  
 
Mattheüs-evangelie  
14-daagse gespreksgroep werkend aan het Mattheüs-evangelie na de  
mensenwijdingsdienst op de donderdag, met Edith Schoneveld.  
Op de 2e en 4e donderdag van de maand. Data: 8 februari, 8 en 22 maart.  
Aanvang om 11.30 uur. (22 februari vervalt) 
 
Voor deelname aan cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per keer.  
Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname extra  
bijdragen. 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Do. 1 februari 11.30 uur Gesprek op de eerste donderdag van de 

maand 
Za. 3 februari 10.00 uur Werkochtend in de gemeente “voor huis en 

tuin” 
Zo. 4 februari 11.30 uur ‘Ver weg is dichtbij – dichtbij is ver weg’ 

gedichten en muziekimprovisatie van 
Cornelia Wiemers en Jeroen Gerritsen (zie 
mededelingen) 

Woe. 7 februari 19.30 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Do. 8 februari 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-

evangelie 
Za. 10 februari 10.00 uur De Landelijke raad vergadert in de 

Lukaskerk te Alkmaar 
Zo. 11 februari 11.15 uur Koffie drinken 
Do. 15 februari 11.30 uur Bijeenkomst programmagroep 
Vrij. 16 t/m zo. 18 
februari 

10.00 uur Priesterwijdingen van 11 kandidaten in 
Stuttgart; op 4 maart vindt in Tiflis, Georgië, 
een 12e priesterwijding plaats (zie 
mededelingen) 

Zo. 25 februari 11.30 uur 4e zondag van de maand, Gesprek over de 
Mensenwijdingsdienst 

Za. 3 maart 10.00 Werkochtend in de gemeente “voor huis en 
tuin” 

Zo. 4 maart 11.30 uur Gemeentegesprek met het bestuur 
Di. 6 maart 19.30 uur De zeven woorden aan het kruis; inleiding 

en gesprek met Edith Schoneveld (zie 
mededelingen) 

Woe. 7 maart  19.30 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
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Do. 8 maart 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Za. 10 maart 9.00 uur Bijeenkomst van de muziekgroep 
Zo. 11 maart 11.15 uur Koffie drinken 
Di. 13 maart 19.30 uur De zeven woorden aan het kruis; inleiding 

en gesprek met Edith Schoneveld (zie 
mededelingen) 

Zo. 18 maart 11.30 - 13.00 uur Het Isenheimer altaar, kunstzinnige 
oefening met Nelie Tjallingii (zie 
mededelingen) 

Do. 22 maart 
Zo. 25 maart 

11.30 uur 
 09.00 uur 

Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Tarwe zaaien met de kinderen (zie 
mededelingen) 

Zo. 25 maart 
 
 

11.30 - ± 12 uur 
 
 

Stabat mater van Vivaldi, uitgevoerd 
door Wilma Bos, zang begeleid door 
orgel (zie mededelingen) 

Zo. 1 april 9.00 uur Paastuintje lopen voor de kinderen (zie 
mededelingen) 

 
Mededelingen bij het programma 
 
Zondag 4 februari “Ver weg is dichtbij-dichtbij is ver weg”, Gedichten & 
muziekimprovisatie. Gedichten om te verwonderen over alledaagse situaties 
geven een nieuwe, frisse kijk op je leven. De gedichten van Jeroen Gerritsen 
worden omlijst door klankimprovisaties op diverse instrumenten. Laat je 
verrassen! Gepresenteerd door: Jeroen Gerritsen, acteur/regisseur en Cornelia 
Wiemers, Crescenda, muziek-beweging-therapie. 
 
Vrij. 16 t/m zo. 18 februari Priesterwijdingen in Stuttgart 
Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari zullen in Stuttgart 
priesterwijdingen plaatsvinden. Op zondag 4 maart vindt in Tiflis, Georgië, ook 
een priesterwijding plaats. De kandidaten die zich voorbereiden zijn: Bettina 
Glas, Joseb Gumberidze, Kaori Mogi, Ragnhild Nesheim, Kristina Parow, 
Thomas Prange, Hieronymus Rentsch, Martin Thiele, Viviane Trunkle, 
Frederike Waizenegger, Dorothea Wolber en Jakob Besuch.  
 
Op dinsdag 6 en 13 maart: de zeven woorden van Christus aan het kruis 
Aan de mensheid zijn zeven woorden gegeven die de stervende Christus aan 
het kruis heeft uitgesproken. Deze zeven woorden staan in de vier evangeliën, 
bij Lukas en Johannes staan er drie, bij Mattheüs en Markus één die bij beide 
hetzelfde is. Op twee dinsdagavonden verdiepen wij ons in deze woorden, die 
van grote betekenis zijn voor de mensheid en voor elke individuele mens. 
Inleiding en gesprek met Edith Schoneveld.  
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond om 19.30 uur.  
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Zondag 18 maart ‘De wereld van het Isenheimer altaar’ 
In de lijdenstijd zal Nelie Tjallingii ons meenemen met een kunstzinnige 
oefening in de wereld van het Isenheimer altaar.  
Vanaf 11.30 tot ongeveer 13.00 uur. 
 
Zondag 25 maart Palmzondag, tarwe zaaien 
Tarwe zaaien en een dienst voor de kinderen. We gaan dan zaaien met de 
kinderen zodat we met Pasen het groen ontkiemde graan mogen zien.  
De kinderen krijgen een potje met aarde om in te zaaien en mogen dit met 
Pasen mee naar huis nemen. De potjes blijven dus in de stille week in de kerk! 
Het gaat door als er 2 of meer kinderen zijn. 
 
Zondag 25 maart Stabat mater van Vivaldi 
Op zondag 25 maart zal om 11. 30 uur het Stabat mater van Vivaldi worden 
uitgevoerd door Wilma Bos, zang begeleid door orgel. De tekst van het Stabat 
Mater stamt uit de Middeleeuwen en beschrijft het intense verdriet dat  Maria de 
moeder van Jezus  ondergaat  als haar zoon gekruisigd wordt. Bij uitstek een 
tekst om op Palmzondag, het begin van de Stille week, bij stil te staan. Veel 
componisten hebben zich laten inspireren door deze tekst. Het werk van Vivaldi 
 is  kort en bondig (duur 18 minuten) en is de enige versie voor solozang. 
Vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Zondag 1 april Paasochtend, paastuintje lopen 
Voor de kinderen is er het paastuintje lopen zijn en mogen zij hun graan mee 
nemen naar huis na de dienst voor de kinderen. 
We hopen dat alle kinderen groot en klein zullen komen om aan deze kleine 
rituelen deel te nemen. Het gaat door als er 2 of meer kinderen zijn.  
 
Vooraankondiging 7 april 
‘Mirad een jongen uit Bosnië’ 
“maar ik ben geen vluchteling want ik ben niet gevlucht  
ik ben weggewaaid als een blad van een boom”. 
Een tijdloos verhaal dat speelt in de jaren 90.  
Toneelstuk met regie van Hans Steenhorst. 
Datum: zaterdag 7 april 2018 om 20.00 uur in de gemeentezaal. 
 
Overige mededelingen 
 
Mededelingen van de Programmagroep 
Vanuit de Programmagroep graag uw aandacht voor een nieuw initiatief. We 
proberen om weer een gewoonte op te bouwen van regelmatig een 
gemeenteavond.  De eerste avonden zullen gehouden worden op 6 maart en 
13 maart. De inhoud van de avonden vindt u elders in dit Gemeentebericht.  
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Mededelingen van het bestuur 
Frans Ooms, onze nieuwe penningmeester heeft hard gewerkt om de leden- 
administratie verder digitaal op orde te maken zodat hij er goed mee kan 
werken. Als er wijzigingen zijn in uw gegevens:  telefoonnummer, adres,  
e-mailadres wilt u dit dan doorgeven aan Frans Ooms?  
072-5824003  of lukaskerkalkmaar@outlook.com  
Het is belangrijk dat we uw gegevens op orde hebben, ook in verband met 
bijvoorbeeld het doorsturen van berichten als een lid van onze gemeente 
overleden is.  
 
Frans Ooms heeft voor ons de mogelijkheid van een digitale Nieuwsbrief 
ingevoerd. In december is de eerste  Nieuwsbrief rondgestuurd. Als u deze niet 
heeft ontvangen dan is uw e-mailadres niet (goed) bekend. U kunt zich opgeven 
voor de Nieuwsbrief door het sturen van een mailtje aan Frans Ooms: 
lukaskerkalkmaar@outlook.com  In de Nieuwsbrief staan aankondigingen van 
de grotere evenementen in onze kerk en aankondigingen van programma's die 
niet in het Gemeentebericht konden worden opgenomen. Ook onverwachte 
veranderingen in het programma of in de diensten verschijnen in deze 
nieuwsbrief. Naar verwachting zal de Nieuwsbrief onregelmatig verschijnen, het 
hangt ervan af of er nieuws is. In de Nieuwsbrief staan uitsluitend programma-
aankondigingen van de Lukas Kerk . 
De website van de Lukaskerk, te vinden via www.christengemeenschap.nl 
wordt door Peter Rosenbrand bijgehouden ook wat betreft ons programma. 
 
Om organisatorische redenen vindt u geen los inlegvel meer in het 
Gemeentebericht waarop alle activiteiten in de gemeente nogmaals op een rijtje 
staan. Wel ligt er een stapeltje om mee te nemen in de hal. 
 
Op 18 november 2017 werd de Landelijke Raad gehouden in Driebergen.  
Wietse de Vries is gevraagd om voorzitter te worden en dat deed hij heel 
bekwaam, ondanks lastige vraagstukken die ter tafel kwamen. In de Landelijke 
Raad is merkbaar dat er nieuwe mensen gekomen zijn in het Landelijke Bestuur 
en we moeten echt aan elkaar wennen en leren om samen te werken. De 
samenvatting van de notulen van de laatste Landelijke Raad was nog niet 
beschikbaar om bij dit bericht te voegen. De volgende Landelijke Raad wordt op 
10 februari in Alkmaar gehouden.  
 
Samenstelling van het bestuur.  
Na het vertrek van Martijn Halbertsma uit de gemeente en uit het bestuur heeft 
Arij van der Vliet de coördinatie van het onderhoud van het gebouw op zich 
genomen. Arij wilde echter niet in het bestuur plaats nemen. Zodoende bleef er 
in het bestuur een openstaande vacature aanwezig. Vanuit de ervaring die hij 
meebrengt hebben we John den Olden gevraagd deel te nemen aan het 
bestuur als algemeen bestuurslid. We hebben dit gedaan onder de voorwaarde 
van artikel V.2.24 van ons Huishoudelijk Reglement. In november 2018 kan 
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John officieel als lid van het bestuur voorgedragen worden in de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
V.2.24: Tussentijds ontstane vacatures kunnen worden vervuld, waarbij degene die deze 
vacature vervult in het rooster van aftreden de plaats inneemt van het tussentijds 
afgetreden bestuurslid. De leden die op deze wijze zitting hebben in het Bestuur hebben 
geen stemrecht tot het moment waarop de Algemene Ledenvergadering hun benoeming 
heeft bekrachtigd.  
 
Even voorstellen 
Aangezien ik gevraagd ben om deel te nemen in het bestuur wil ik mij graag 
even voorstellen. Mijn naam is John den Olden. Na mijn studie theologie kwam 
ik ongeveer 21 jaar geleden in Alkmaar wonen vanwege mijn benoeming als 
pastoraal werker in de katholieke kerk. Korte tijd daarna bezocht ik tijdens een 
“open dag” voor het eerst de Lukas kerk. Geraakt door de ruimte, de cultus en 
de atmosfeer ben ik sindsdien ieder jaar een aantal keren in de dienst geweest . 
Via onder andere de Vrije peuterspeelzaal waar mijn twee kinderen naar toe 
gingen raakte ik meer betrokken bij de antroposofie. 
Mijn werk veranderde. Van pastoraal werker in Alkmaar werd ik 
beleidsmedewerker binnen de katholieke kerk in de regio Hilversum en later op 
het bisdom in Haarlem. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd mijn functie 
helaas weg bezuinigd. Na een periode van bezinning besloot ik tijdens de 
afgelopen Paastijd een keuze te maken om regelmatig naar de diensten van de 
Christengemeenschap te gaan. Deze keuze voelde goed en sloot zo goed aan 
bij mijn religieuze beleving dat ik november besloot om lid te worden. Tijdens 
mijn gesprekken met onder andere Edith en Martje kwam de vraag naar voren 
of ik misschien mee wil denken met het bestuur. Ik hoop dat ik vanuit mijn 
geloof, ervaring en betrokkenheid een positieve bijdrage kan leveren aan de 
gemeente in Alkmaar. 

Bericht van de Penningmeester 
Als kersverse penningmeester hoop ik in de komende perioden een bijdrage te 
leveren aan het inzichtelijk maken van de financiën van onze 
Christengemeenschap in Alkmaar. Belangrijk is natuurlijk om er achter te 
komen hoe en waar de verschillende financiële stromen hun werk doen.   
Uit ons boekhoudsysteem is al veel informatie te halen. Daaruit blijkt op 2 jan 
2018, dat we met de hakken over de sloot de financiële doelstelling van 2017 
hebben bereikt. De toezeggingen aan de belangrijke posten, de Toelagenkas € 
42.000,- en de Gezamenlijke Kas € 12.500,- hebben we met ons allen waar 
kunnen maken.  
Ook is duidelijk dat de werkelijke bijdrage van leden en belangstellenden in 
2017 achter is gebleven t.o.v. de begroting maar grotendeels goed gemaakt 
werd door een aantal extra bijdragen in december en opbrengsten van 
verkopen zoals boeken, kaarsen en kaarten e.d.      
Maar nu zijn we dan in 2018. Een penningmeester heeft altijd graag inzicht in 
de cijfers en probeert vooruit te kijken. De intentieverklaringen zijn daar een 
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mooi hulpmiddel bij mits deze natuurlijk binnenkomen. Helaas, tot nu toe heb ik 
17,5% van de intentieverklaringen binnen. Kunt u een toezegging doen ? Ook 
via email kunt u mij dat laten weten, mijn e-mail adres staat op de achterzijde 
van dit blad. 
 
De penningmeester van de Toelagenkas, Jos van Damme heeft gevraagd om u  
iets te vertellen over de Toelagenkas. Deze kas voorziet alle 22 actieve 
geestelijken en 11 geestelijken met pensioen (emeritaat) en vier weduwen van 
geestelijken, van een inkomen. De Toelagenkas  heeft geen reserve en moet 
zodoende maandelijks gevuld worden met het geld dat door u allen geschonken 
wordt.  
Ieder jaar overlegt de penningmeester in uw gemeente met leden en 
belangstellenden hoeveel er bijgedragen kan worden aan de Toelagenkas.  
 
Vanuit de priesterkring komt een bepaalde inkomensvraag en het bestuur van 
de Toelagenkas ziet er op toe dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd blijven. 
Dit laatste is voor het bestuur van de Toelagenkas een voortdurende bron van 
zorg. In de afgelopen jaren dreigde er steeds een flink tekort aan het einde van 
het jaar. In 2016 bijvoorbeeld stevende de Toelagenkas af op een tekort van € 
30.000. Het bestuur van de Toelagenkas was blij dat er onverwacht een legaat 
binnen kwam waardoor het tekort werd opgeheven.  
Legaten worden niet begroot, maar zijn erg welkom en helpen regelmatig om 
een tekort op te heffen.  
 
Een zorg naar de toekomst wil het bestuur van de Toelagenkas met u delen. 
Het aantal van 22 actieve priesters is krap om al het werk in de gemeenten rond 
te krijgen. Gelukkig zijn er een aantal emeriti die nog in deeltijd meewerken.  
In de komende jaren zal het aantal emeriti toenemen en zal aanwas van jonge 
priesters wenselijk zijn.  
 
Graag wil het bestuur van de Toelagenkas in uw gemeente het gesprek 
aanmoedigen hoe we in de komende jaren het werk van de priesters in de 
diverse gemeenten betaalbaar kunnen houden. Tot zover het bericht over de 
Toelagenkas. 
Ook is een bericht ontvangen van "Stichting het Voorzieningsfonds". Bij dit 
fonds kunnen de priesters aankloppen als zij onverwacht voor grote extra 
financiële uitgaven komen te staan zoals medische kosten of kosten voor extra 
studie. U bent gewend om jaarlijks bericht te krijgen van dit fonds. Om kosten te 
besparen heeft het fonds besloten eens in de twee jaar bericht te sturen aan 
alle leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en 
Vlaanderen. Informatie over het Voorzieningsfonds vindt u op de website van 
de Christengemeenschap.  
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Berichten uit de gemeente  
 
Over engelen gesproken 
27 november was er na de dienst, na de koffie, een grote kring aanwezigen om 
met elkaar het kerkelijk jaar af te sluiten. Aan het einde van deze bijeenkomst, 
stelde Edith voor om in de cultus ruimte met z'n allen een lied te zingen in 
dankbaarheid denkend aan de Gemeente Engel. Indrukwekkend voor iedereen 
van ons om zo met elkaar: ‘uit God zijn wij geboren’ te zingen. We zongen het 
lied ook in de kleine cultus ruimte. We pasten er allemaal net in. Zowel in de 
grote als in de kleine cultus ruimte namen we de Engel onder het zingen in 
gedachte mee: we mochten weer een heel jaar met elkaar de mensen 
wijdingsdienst  beleven. Het is goed om daar onze dankbaarheid voor te uiten. 
Zelf maakte op mij indruk hetgeen Peter Rosenbrand eerder had verteld: Ook 
dit jaar waren hij en Janneke weer enige tijd in Denver in Amerika. Ze mogen 
dan steeds de nacht doorbrengen bij het gebouw van de Christengemeenschap 
aldaar en krijgen dan ook de sleutel. En altijd, wanneer ze voor het eerst de 
cultus ruimte betreden, voelen ze beiden de aanwezigheid van de engel van 
deze gemeente. Engelen zijn echt realiteiten!  
Iets anders, maar wat hier mijns inziens bij hoort is het volgende: 
Merel Kraayeveld woont sinds 27 november officieel in het Parzival huis op 
Scorlewald. Bijna elke ouder moet even wennen wanneer een kind, in dit geval 
de laatste, het huis uitgaat om op kamers te gaan wonen. Heb je als ouders 
intensief voor dit kind gezorgd, dan is het misschien nog wel veel moeilijker. 
Op verzoek van Christa, de moeder van Merel, heeft Edith samen met Christa 
in de kamers waar Merel nu woont een vorm gezocht en gevonden om deze 
ruimtes voor te bereiden, om de engel van Merel als het ware te begroeten en 
Merel aan de engel toe te vertrouwen. Er werden kaarsen ontstoken, wierook 
stokjes met o.a. de geur van de roos gebrand en tenslotte 2 spreuken 
uitgesproken. Mijns inziens een prachtig gebaar. 
We hopen dat Merel zich spoedig thuis zal voelen in haar nieuwe omgeving. Zij 
had er in ieder geval zin in! 
En diegenen die dat willen kunnen wellicht aan de engel van Christa vragen de 
moeder de komende tijd bij te staan en te helpen met de verandering in haar 
leven met deze ingrijpende verhuizing van Merel naar het Parzival huis op 
Scorlewald. 
 
Door Tineke  Teunissen, met instemming van Christa Kraayeveld. 
 
 
Verslag Algemene Leden Vergadering 2017  
Van de Christengemeenschap Alkmaar. Verslag van Wietse de vries.  
 
De vergadering is gehouden op woensdag 15 november 2017. Deelnemers aan 
deze bijeenkomst: Cora Wildeboer, Marianne Commandeur, Wietse de Vries, 
Obe Bootsma, Martje Klok, Edith Schooneveld, Frans Ooms, Trees Joop, Ellen 
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Mac Gillavry, Femma Sieverts, John den Olden, Tike Faas, Tineke Pander en 
Dick Schuurman. (14 personen). De volgende 9 personen hebben afgemeld 
voor deze bijeenkomst. Bea Dijkman, Karel Jan Tolsma, Hans Steenhorst, Han 
Brons, Gerda Dam, Christa Kraayeveld, Wendela Beemsterboer, Tineke 
Teunissen, Nicolaas van Baarsen. 

De opmaat wordt verzorgd door Edith. Zij gaf op 2 oktober een inleiding bij de 
Antroposofische Vereniging in Bergen over de verschillen tussen de 
Christengemeenschap en de Antroposofische vereniging. Het was aanvankelijk 
niet de bedoeling van Rudolf Steiner om de Christengemeenschap tot stand te 
brengen. Hij ging ervan uit dat er een ontwikkeling van de mensheid - de vrije 
mens - door de antroposofie zou plaatsvinden die ook tot een vernieuwing van 
het religieuze leven zou leiden. Later, in 1916 begon Rudolf Steiner te spreken 
over een nieuwe Cultus, in antwoord op een impuls vanuit de geestelijke 
wereld. Rudolf Steiner zocht naar mensen die deze impuls wilden 
beantwoorden. Hij verwachte dat dit Friedrich Rittelmeijer zou zijn, de eerste 
priester van de Christengemeenschap. Later bleek dat dit werd ingevuld door 
een groep jonge theologen. Een nieuwe cultus was mede nodig omdat de 
bestaande kerkgenootschappen geen aanknopingspunten boden voor deze 
vernieuwing van het religieuze leven. De ontstaansgeschiedenis van de 
antroposofische vereniging en de Christengemeenschap hebben vanaf het 
begin geleid tot verschillen, onder andere ten aanzien van de personen die er 
lid van werden, eraan deelnamen. De uitgangspunten van de beide 
‘bewegingen’ zijn in wezen dezelfde. Er is wel een duidelijk onderscheid in de 
uitwerking. Het zijn twee wegen naar één nieuw perspectief. Het is mooi dat 
toenadering en samenwerking wordt gezocht. Dat wordt ook in Alkmaar 
nagestreefd. 

Verslag Algemene ledenvergadering 2016 
Naar aanleiding van de tekst. Er is eerder voorgesteld een financiële commissie 
in te stellen die in samenwerking met de penningmeester aandacht besteed aan 
het voeren van het financiële beleid. Dit is/blijft een aandachtspunt. 
Martijn is vertrokken. Eén van zijn taken - de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van de kerk- is een jaar geleden overgenomen door Arij. 

Regelmatig blijkt dat  financiën een lastig onderwerp is, dat niet gemakkelijk 
hanteerbaar en bespreekbaar kan worden gemaakt. 
Jaarrekening, Obe geeft een toelichting. 
Van de uitgaven en inkomsten is 2/3 deel nodig voor de priesters. Dit betreft 
hoofdzakelijk de bijdrage aan de Toelagenkas en de vergoeding van de 
beroepskosten. Het totaal van deze uitgaven is ongeveer gelijk aan de 
bijdragen van leden en belangstellenden. Het is al lange tijd nodig dat vanuit 
Alkmaar meer wordt bijgedragen aan de Toelagenkas, waaruit de priesters hun 
inkomen verkrijgen. 
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Er zijn meer uitgaven, zoals die voor onderhoud van het gebouw en voor de 
organisatie van de kerk. Er zijn ook nog andere inkomsten, zoals die uit de huur 
van de woning. In de bekostiging van het onderhoud kon de afgelopen jaren 
worden voorzien door het verkrijgen van legaten. Ten aanzien van deze legaten 
geldt een landelijke regeling. De kerk die een legaat verkrijgt dat groter is dan  
€ 5.000,- , kan overwegen over het meerdere 25 % af te dragen aan de 
landelijke organisatie van de Christengemeenschap. In 2016 heeft de kerk te 
Alkmaar een legaat verkregen van circa € 100.000,-. 
Als er wordt gekeken naar de reguliere inkomsten en uitgaven dan is er sprake 
van een flink tekort. Door het verkrijgen van legaten is dit knelpunt voor dit jaar-
enkele jaren- opgelost. 
Er worden vragen gesteld over hoe begrotingsposten worden ingeschat. 
Daarvoor wordt gekeken naar de voorgeschiedenis (wat was de afgelopen jaren 
nodig voor de verschillende uitgaven en wat is er daadwerkelijk opgebracht), 
daarnaast wordt gelet op veranderingen, zoals inflatie, en er wordt nagegaan of 
er ten aanzien van de betreffende begrotingspost andere omstandigheden gaan 
gelden. 
De kascontrole commissie heeft de jaarrekening goedgekeurd. De 
penningmeester wordt gedechargeerd. De kascontrole commissie voor het 
komende jaar wordt gevormd door Han Brons en Dirk Schuurman. Daar wordt 
door de vergadering mee ingestemd. 
 
Begroting 2018 
Met deze begroting wordt ingestemd! De begroting ligt zoals hiervoor is 
aangegeven op hoofdlijnen in het verlengde van de jaarrekeningen van de 
afgelopen jaren. In het landelijk Penningmeester Overleg is discussie over de 
wijze waarop de gewenste bijdragen van de gemeenten worden berekend aan 
de Toelagenkas (voor het inkomen van de priesters) en de Gezamenlijke Kas 
(voor de landelijke en internationale organisatie van de kerk). 
Er is discussie over de vakantiebijdragen voor de priesters. Bepleit wordt deze 
zo te betalen dat er geen belastingen over behoeven te worden betaald. 
Opgemerkt wordt dat het van belang is om in de bijdragen van de leden en de 
belangstellenden onderscheid te maken naar de vaste bijdragen, de bijdrage 
voor het informatieblad en de bijdragen voor de vakanties van de priesters. Het 
wordt van belang geacht dat leden en belangstellenden in overeenstemming 
met dit onderscheid apart bijdragen. 
In algemene zin wordt door de penningmeester opgemerkt dat er de afgelopen 
jaren veel is gedaan aan het besparen op uitgaven. Dat kan niet verdergaand 
gebeuren. Discrepanties in de begroting moeten worden opgevangen door 
meer inkomsten. 

Nieuwe bestuursleden 
Er wordt afscheid genomen van Obe Bootsma als penningmeester. Ellen 
memoreert op een geestige manier en met enkele prachtige gedichten een 
aantal aspecten van Obe’s functioneren, zoals het moeten hanteren van een 
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nieuw computerprogramma, het moeten dealen met lastige persoonlijke 
omstandigheden en het willen overbruggen van idealen en de dagelijkse 
realiteiten. Obe wordt van harte bedankt. 
Het bestuur en de gemeente zijn blij dat Frans Ooms het penningmeesterschap 
over wil nemen. 

Cora en Ellen willen hun bestuurswerk nog een periode van 4 jaar voortzetten. 
Daar wordt door de vergadering van harte mee ingestemd. 
Er wordt in algemene zin bepleit om het bestuurslidmaatschap na een 
afgesproken maximale periode van 8 jaar te beëindigen. Die termijn is volgend 
jaar voor Martje om. Wie wil de nieuwe voorzitter worden? 
 
Mededelingen 
De programmagroep verzoekt leden om bijdragen te leveren aan het 
programma. Dat is de afgelopen jaren met succes door een aantal leden 
gedaan. Als een idee wordt naar voren gebracht: Passie bij de koffie. 

Er wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp: Wandelen door Europa. Voor 
meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de 
Christengemeenschap. Het betreft een wandeling langs verschillende kerken 
van de Christengemeenschap in Europa. Zie ook onder het kopje 
‘Internationaal’ van dit gemeentebericht. 

Rondvraag 
Tieke dringt aan op aandacht voor het fiscale aspect van uitbetalingen aan de 
priesters 
 
Internationaal: Pinkstervuur-wandelen 
Tijdens de voorbereidingen van de internationale Pinksterconferentie 2017 in 
Den Bosch is het idee ontstaan om, in de vijf jaar op weg naar de honderdste 
verjaardag van de Christengemeenschap op 16 september 2022, met een 
groep van wisselende samenstelling langs de gemeenten van de 
Christengemeenschap in Europa te trekken. De tocht begint per fiets op 
Paasmaandag 2018 in Nederland, in de gemeente Zutphen. Op de website 
www.pfingstfeuer-wanderung.org kunt je zien wanneer welke gemeente aan de 
beurt is voor de ontvangst van de groep. De initiatiefnemers hopen dat er op de 
avond van aankomst een cultische dagsluiting zal zijn, dat er die nacht 
onderdak is voor de groep in de gemeente en dat zij, voor ze de volgende 
ochtend weer verder trekken, mogen deelnemen aan een (extra) 
mensenwijdingsdienst. Wil je helpen bij de lokale organisatie of wil je een stukje 
meefietsen of wandelen, meld je dan aan via de website of onderstaan e-mail 
adres. 
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De initiatiefnemers hebben in oktober een geslaagde proefwandeling afgelegd 
langs een aantal gemeenten rondom Stuttgart en veel vreugde beleefd aan de 
ontmoetingen. Zij hebben toen een begin gemaakt met het boek waarin alle 
reisbelevenissen worden opgetekend. Dit boek wordt telkens aan de groep van 
de volgende etappe doorgegeven en zo vijf jaar lang op de tocht meegevoerd. 
Nadere informatie bij de initiatiefnemers: Birgitta Zinsstag en Sebastian Schütze 
(Basel) via e-mail info@pfingstfeuer-wanderung.org. 

 
 
Afwezigheid geestelijken 
Edith Schoneveld is afwezig van 12 februari t/m 22 februari  wegens nascholing 
en Priesterwijdingen in Stuttgart. Voor noodgevallen kunt u contact opnemen 
met Ellen Mac Gillavry 06-28682301 of Cora Wildeboer 072-5092596. 
 
Bijlagen 
De folders van winter- en zomerkampen. 
 
De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vijf keer per jaar en 
worden aan alle leden en belangstellenden toegezonden. Vier keer per jaar 
ontvangen zij bovendien het kwartaalblad “In Beweging” van de 
Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. 
 
Voor de administratieve kosten wordt per jaar een bijdrage van € 35,- 
gevraagd. Ook andere mailingen zijn hierbij inbegrepen. Nieuwe 
belangstellenden en mensen die toegevoegd willen worden aan de 
verzendlijst kunnen dit laten weten op lukaskerkalkmaar@outlook.com of 
contact opnemen met Peter Rosenbrand (0229-571956) 
 
 

 
REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN 

SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET 

BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP 

 
 
 


