
 
 
 
 
 
 
 

 
Hij noemde mij Maria, naar mijn naam als lid van de derde orde: 
zuster Maria van het hart van Christus 
 
 
Maria, het hart van Christus – Die naam is van iedereen.  
Herinner je je het? Ik zei: Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? 
Dat zijn zij die de wil van de Vader doen, die mij gezonden heeft.  
Is het niet een aangename gedachte voor jou om voor mij mijn meest 
vertrouwde familie te zijn? Mijn rust? Mijn toeverlaat? 

 
 

 
Uit persoonlijke dialogen met Christus,  
‘Hij en ik’ van Gabrielle Bossis, 1941
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Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: om 10.00 uur. 

Ook op Scorlewald op 12 november, 10 december en  
 14 januari om 10.15 uur. 

Maandag: op 25 december om 00.00 uur, 8.00 uur, 10.00 uur en  
1 januari om 10.00 uur. 

Dinsdag:  op 7 november en 5 december om 9.00 uur in de kleine 
cultusruimte; op 26 december om 10.00 uur. 

Donderdag: om 10.00 uur. 
Zaterdag: op 4 november en 2 december om 9.00 uur en op 6 januari 

om 10.00 uur. 
 
Op zaterdag 18 november om 10.00 uur wordt de Mensenwijdingsdienst voor 
de gestorvene gehouden voor Clifford Liebman.  
 
Op 29 oktober eindigt de zomertijd. De klok gaat dan weer één uur 
terug. 
 
De feesttijden 
Triniteit 29 oktober t/m 2 december 
Advent 3 december t/m 24 december 
Kersttijd 25 december t/m 5 januari 
Epifanie 6 januari t/m 3 februari 
 
Diensten in de Kersttijd 
Maandag 25 december 00.00 uur   
      08.00 uur 
  10.00 uur  
Dinsdag 26 december 10.00 uur 
Donderdag 28 december 10.00 uur  
Zondag 31 december 10.00 uur 
Maandag 1 januari 10.00 uur 
Donderdag 4 januari 10.00 uur  
Zaterdag 6 januari 10.00 uur 

 
Op 25 december, Eerste Kerstdag, is er tussen 9.00 en 10.00 uur koffie met 
kerstbrood.  
 
Evangelielezing in de Mensenwijdingsdienst  
29 oktober Openbaringen 3: 1-6 De gemeente te Sardes 

5 november Openbaringen 3: 14-22 Laodicea 
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12 november Openbaringen 14: 15-20 De oogst van de aarde 

19 november Openbaringen 1: 9-22 De Mensenzoon 

26 november Openbaringen 22: 12-21 Het Nieuwe Jeruzalem 
3 december Lukas 21: 25-36 De wederkomst van Christus 
10 december Mattheüs 25: 1-13 Gelijkenis van de tien maagden 
17 december Markus 13: 24-37 De wederkomst 
24 december Lukas 1: 26-38 Aankondiging aan Maria 

25 dec. 00.00 u. Mattheüs 1: 1-25 De geboorte van Jezus 
25 dec. 08.00 u. Lukas 2: 1-20 Verkondiging aan de herders 
25 dec. 10.00 u. Johannes 21: 15-25 De Herrezene 
26 t/m 30 dec. 1 Johannes 1: 1-5 God is licht 
31 december Genesis 1 De Schepping 
1 januari  Johannes 1: 1-18 De Proloog 
6 januari Mattheüs 2: 1-12 Aanbidding priesterwijzen 
7 januari Mattheüs 2: 1-12 Aanbidding priesterwijzen 

14 januari Lukas 2: 41-52 Twaalfjarige Jezus in de tempel 
21 januari Johannes 2: 1-11 De bruiloft te Kana 
28 januari Mattheüs 8: 5-13 De hoofdman te Kapernaüm 
 
Gemeenteliederen  
Triniteit Machtig zijn al uw werken 

Uit God zijn wij geboren 
Advent Heilig, heilig zijt Gij, Heer onze God 

God is liefde 
Kersttijd 
 

Geopenbaard zij God in 
hemelhoogten 
God is liefde 

Epifanie 
 

Laat Uw aangezicht over ons lichten 
De God van de vrede 

 
Zondagsdienst voor de kinderen 
 
Ongeveer 1 keer in de maand, aansluitend bij de feesttijden. 
 
Op 5 november, 17 december, 26 december en 28 januari is er een 
zondagsdienst voor de kinderen. Aanvang om 9.00 uur met het verhaal en 
om 9.25 uur de Zondagsdienst. Op 26 december, Tweede Kerstdag, wordt 
na het verhaal de bijzondere Kerstdienst voor de kinderen gevierd. 
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Ouders die hun schoolgaande kinderen voor het eerst willen laten 
deelnemen aan de diensten en / of de godsdienstlessen, worden gevraagd 
vooraf contact op te nemen met Edith Schoneveld (06-29343288) of  
Karel-Jan Tolsma (06-48118787). 
 
Evangelielezing in de Zondagsdienst voor de kinderen 
5 november Openbaringen 4: 1-8 De troon 

17 december Lukas 1: 26-38 De aankondiging aan Maria 

26 december Geen evangelielezing  
28 januari Lukas 2: 25-40 Simeon en Anna 
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
Triniteit Wees Gij een leidster boven mij 
Advent Maria door een doornwoud ging 
Kerst Nu zijt wellekome 
Epifanie Hoe helder staat de morgenster 
 
Cursussen en gespreksgroepen  
 
Alkmaar: het Mattheus-evangelie  
 14-daagse gespreksgroep op de 2e en 4e donderdag van de 

maand, werkend aan het Mattheus-evangelie na de 
mensenwijdingsdienst, met Edith Schoneveld  

 Datum: 26 oktober, 9 en 23 november, 14 december, 11 en 25 
januari. Aanvang 11.30 uur.  

 
Kring Hoorn:  
 Het Johannes-evangelie  
 Maandelijkse gespreksgroep ten huize van Familie Rosenbrand 

in Wognum, onder leiding van Karel-Jan Tolsma 
 Aanvang om 10.00 uur. Voor de data kunt u contact opnemen 

met de familie Rosenbrand, 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze gespreksgroepen deel te 
nemen. Voor deelname aan de cursussen bestaat een richtbedrag van 6 
euro per keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun 
deelname extra willen betalen.  
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Bijeenkomsten 
 
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, 
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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) 

 
 
Mededelingen bij het programma 
 
Donderdag 2 november - Herdenkingsavond voor de gestorvenen 
Op deze avond herdenken wij de gestorvenen. Eerst herdenken wij de 
gestorvenen in onze gemeente. Daarna heeft iedereen de gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken voor iemand die gestorven is. Er is een muzikale 
omlijsting en de avond wordt afgesloten met een cultische viering.  
 
Zondag 5 november - Programma met gedichten rondom de dood 
Sarie Rolff en Wilfried Werz laten gedichten horen rond het thema De Dood.  
In de novembermaand is de grens ijl tussen de levenden en de 
gestorvenen. Als wij elkaar zoeken in een moment van stilte en overgave 
kunnen we elkaar dicht naderen. Tussen de gedichten zal Christa Bos 
muziek laten horen. Sarie zal een kort verhaal vertellen.  
 
Zondag 12 november - Impressie van een reis door Armenië en Iran 
Frans en Angelika Ooms geven een korte impressie van hun reis door 
Armenië en Iran. 
 
Zondag 19 november - “Ik en de wereld zijn een!?”  
Opmaat van Nico Torenstra met aansluitend gesprek. Wereldwijd komen 
steeds meer gegevens tot ons die duidelijk maken hoe omvangrijk “het 
milieuprobleem” is. Vaak is er sprake van “vijf voor twaalf”, soms is het zelfs 
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al “na twaalven”, af en toe worden 
er twijfels geuit t.a.v. deze zorg. 
Veel data, statistieken en 
rapporten ondersteunen deze zorg 
en al deze gegevens zijn van het 
grootste belang om de juiste 
(beleid)maatregelen te nemen. Als 
een rode draad door al deze 
gegevens loopt de overweging: 
zijn wij de ons omringende natuur 
niet te veel gaan zien (en daarmee 
gaan gebruiken) als dingen, als 
getallen, als gebruiksgoederen. Hebben we het niet te veel buiten ons 
geplaatst? Ik en de ander/het andere gaan dan uiteen en als dat voort 
woekert is misbruik voor de hand liggend. Lange tijd is de Christelijke notie 
van het Rentmeesterschap een belangrijk hoofdstuk geweest waarin meer 
aandacht werd gevraagd voor het niet-materiële, voor het spirituele, voor de 
religieuze verhouding tot de schepping. Het lijkt alsof dat Rentmeesterschap 
aan inspiratie en handelen heeft ingeboet. Ik wil opnieuw onderzoeken welke 
inspiraties er gevonden kunnen worden om vanuit een religieuze impuls een 
bewuste houding te vinden tot het milieuprobleem. M.n. het gesprek kan 
hierbij van grote betekenis zijn. 
 
Zondag 26 november 11.30 uur - afsluiting cultisch jaar 
In de gemeentezaal wordt teruggekeken op het afgelopen cultische jaar. De 
voltrokken sacramenten worden benoemd, nieuwe leden kunnen iets over 
zichzelf vertellen en ieder die dat wil kan kort iets zeggen over hoe het 
afgelopen jaar is geweest. We beginnen met muziek en/of een lied en sluiten 
af in de cultusruimte met muziek en een lied, als dank aan de gemeente-
engel. 
 
Donderdag 30 november, 11.30 - Pentagram tekenen met Maria van der 
Meij 
In de natuur komen we de vorm van de 5 ster tegen in de vegetatie; in 
bloemen, zaden, bladeren, fruit… Maar de 5 ster is ook het getal van het 
menselijk bewustzijn. Op hoger niveau kunnen we het zien als symbool voor 
de Christus als de Mensenzoon. Hij vertegenwoordigt het hoogste en meest 
harmonieuze bewustzijn op aarde. 
De 5 ster verwijst naar Christus die de kosmische liefde naar de wereld 
bracht. Dit beeld van het pentagram werd door de vroege christenen ook als 
symbool van wijsheid gezien en verwees naar de ster van Bethlehem. 
Wil je mee tekenen, neem dan potlood, kleurpotloden, papier en een passer 
mee. Vrijwillige bijdrage: richtbedrag 5 - 7.50 euro. (opbrengst voor de kerk) 
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Zondag 3 december - Voorbereiding op de Adventtijd 
De Adventtijd is de donkerste tijd van het jaar, twee derde van ons etmaal is 
het donker. Niet alleen in de natuur, ook in ons wezen trachten duistere 
krachten in deze tijd vat op ons te krijgen. Zij werken onbewust in op onze 
wezensdelen. Als wij hiervoor waakzaam zijn en dit met bewustzijn tegemoet 
treden, sterken wij in onszelf de lichtkrachten als voorbereiding op de 
Kersttijd. Vier deugden kunnen ons daarbij behulpzaam zijn. 
Van 11.30 - 12.15 uur met Edith Schoneveld 
 
Zondag 17 december -  “Mysterium”- Kerstconcert van het Valborg 
Ensemble o.l.v. Árpád Schermann 
Het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann nodigt u uit voor een 
Kerstprogramma van o.a bijzondere hedendaagse bewerkingen van vaak 
oudere kerstliederen door de Noorse componist Ola Gjeilo, de Engelse 
componist Paul Ayres en de Amerikaanse componiste Abbie Betinis.  
De naam van het programma wordt ontleend aan het prachtige ontroerende 
‘O Magnum Mysterium’ van Frank la Rocca. Ook hoort u het ontroerende 
‘Salve Regina’ van Poulenc en het ‘Nunc Dimitis’ van Arvo Pärt. 

Pärt componeerde het stuk volgens de Bijbelse tekst (Lukas 2: 29-32) in Cis 
Mineur voor een gemengd a-capella koor. De climax ligt op de woorden 
"lumen ad revelationem" (een licht om te onthullen), De weg wordt bereid 
door een "gemeten processie van geleidelijk uitbreidende zinnen" en komt tot 
stand door een geleidelijke verschuiving van Cis Mineur tot Cis Groot. Een 
recensent merkte op dat "prachtige texturen, harmonieën en klanken een 
gevoel van zuiverheid en leegte veroorzaken". 

Het Valborg Ensemble ontstond in 2006. Het is een klein vocaal ensemble 
van ongeveer 12 zangers. Zij zingen volgens de Werbeck methodiek van 
Valborg Werbeck Svärdström (1879-1972), die zij in samenspraak met 
Rudolf Steiner ontwikkelde in de "School voor Stemonthulling”. Het 
uitgangspunt van deze scholing is de mogelijkheid van iedere stem, zich te 
bevrijden van hindernissen, waardoor de stem op een natuurlijke gezonde 
wijze vrij en klankvol in de ruimte kan verschijnen. Aanvang 11.30 uur. 
Entree: vrijwillige bijdrage 

Vrijdag 22 december 19.30 uur Oberufer Kerstspel 
Het Oberufer kerstspel zal gespeeld worden door de spelersgroep uit Zeist, 
onder leiding van Ton van Hemert. Een spel om stil van te worden, voor 
kinderen en volwassenen. 
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Vanaf 26 december - De dierenriem en de geestelijke hiërarchieën, een 
weg door de twaalf heilige nachten. 
‘Ze zijn er weer, deze twaalf heilige nachten, alsof ze – zonder dat men hier 
in de gangbare wetenschap eigenlijk weet van heeft gehad, vanuit de 
verborgen en wijze zielendiepten van de mensheid zijn ingesteld, alsof ze 
wilden zeggen: beleef de hele diepte van het kerstfeest; maar verdiep je dan 
gedurende de twaalf heilige nachten in de heiligste geheimen van de 
kosmos! Dat wil zeggen in het Land van het universum, van waaruit Christus 
naar de aarde is afgedaald.’ Rudolf Steiner, 21 december 1911. 
Wij gaan ons verdiepen in de heiligste geheimen van de kosmos op 26, 28 
en 31 december en op 4 januari om 11.30 uur. Met Edith Schoneveld 
 
Zondag 7 januari - Opvoering van Olav Åsteson op Scorlewald te 
Schoorl 
Ook dit jaar zullen er uitvoeringen van Het Droomlied van Olav Åsteson zijn. 
Op zaterdagavond 6 januari 2018 om 19.30 uur (intern voor de 
Scorlewaldgemeenschap) en op zondag 7 januari om 16.30 uur voor extern 
publiek. Hierbij zijn leden en vrienden van de Christengemeenschap van 
harte uitgenodigd. 
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage dankbaar ontvangen. 
Een projectkoor o.l.v. Nanni Vijn zal de Noorse melodie zingen en de 
euritmiegroep van Scorlewald zal de euritmievormen die Rudolf Steiner 
maakte laten zien op een Nederlandse vertaling. 
Contact: o.storrvik@scorlewald.nl 
 
Vooraankondiging 
 
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) 
Cornelia Wiemers ( Crescenda, muziek-beweging-therapie) 
 
Overige mededelingen 
 
Van het bestuur 
Het is verheugend dat Karel-Jan na zijn zomervakantie weer heel rustig het 
werk in de gemeente gaat oppakken.  
 
Op 10 september, na de dienst, was er een gesprek van het bestuur met de 
gemeente. Er werd o.a. de vraag gesteld hoe mensen die nieuw aankomen 
in onze gemeenschap hun weg daarin kunnen vinden. Hoewel diverse 
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mensen zich bewust zijn dat daar altijd verbetering mogelijk is, is er ook 
zeker aandacht voor deze vraag. De gastheren en gastvrouwen bijvoorbeeld 
proberen erop te letten dat nieuwe mensen even aangesproken worden, 
wegwijs worden gemaakt en uitgenodigd worden voor een kopje koffie.  
Vaak worden onze Gemeenteberichten meegegeven om de mensen een 
indruk te geven van onze activiteiten en mensen krijgen met de berichten 
ook onze contactgegevens.  Soms hebben de gastheren en gastvrouwen het 
druk of staan ze "vast" met de collecteschaal. Dan is het altijd welkom als 
iemand anders even een gast of nieuwkomer aanspreekt en opvangt.  
Mensen die regelmatig blijven komen en zich meer willen gaan verbinden 
met de gemeenschap zijn welkom in de studiegroepen en ook in één van de 
taakgroepen. Op de achterkant van het Gemeentebericht staan de 
belangrijkste taakgroepen vermeld en het telefoonnummer van degene die 
aanspreekpunt is. Zeker de groepen "tuin" en het "onderhoud" kunnen 
versterking gebruiken. 
Een heel nuttige manier om de verbinding te verstevigen is het meedoen aan 
de werkochtenden op de eerste zaterdag van de maand. Zowel in het 
gebouw als buiten in de tuin wordt er gewerkt. Mocht u daaraan mee willen 
gaan doen, neemt u dan contact op met Martje Klok. Dan maakt zij u alvast 
een beetje wegwijs.  
 
Op de laatste Landelijke Raad van 23 september is meegedeeld dat de 
website van de Pinksterconferentie nog zeker een jaar wordt bijgehouden. 
De verslagen van lezingen zijn te vinden onder de knop "programma".  
Rudolf van Lierop, lid van het Landelijk Bestuur, heeft boeken en jongeren 
onder zijn beheer. Hij heeft het plan opgevat in 2018 een 
jongerenconferentie te organiseren. Hij doet aan alle gemeenten de oproep 
of er jongeren of oudere jongeren zijn (tot 50?) die zich bevlogen voelen om 
zich voor "jongerenwerk" in te willen zetten. Graag aanmelden bij 
Rudolf.van.lierop07@gmail.com of 06- 55391031.  
 
Verder wordt er naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de 
Landelijke Raad.  De Landelijke Raad komt 4x per jaar bij elkaar en vervangt 
in zekere zin wat betreft bevoegdheden de Algemene Ledenvergadering. 
Mocht u dit een mooie uitdaging vinden neemt u dan contact op met Martje 
Klok. Zij vertegenwoordigt de gemeente Alkmaar in de Landelijke Raad. 
 
Er zijn sinds de start na de zomer alweer verrassende bijeenkomsten 
geweest. Arij en Ellen verzorgden een interessante bijdrage over de biografie 
en de gedichten van Adriaan Roland Holst. We hebben met elkaar 
gesproken over de Mensenwijdingsdienst en over Michaël. Edith heeft op 
maandag 2 oktober een lezing gegeven op de ledenavond van de 
Antroposofische Vereniging in Bergen.  Ze sprak over de Antroposofie als de 
mensheidsweg naar Christus, over de verschillen tussen de antroposofische 
scholingsweg en de weg via de cultus in de Christengemeenschap en als 
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laatste over de enorme misverstanden die ertoe geleid hebben dat de 
Antroposofische Vereniging en de Christengemeenschap zover uit elkaar 
gegroeid zijn.  
Ik heb u al eerder bericht dat onze programmagroep en de voorbereidings-
groep van de ledenavonden in Bergen actief toenadering gezocht hebben. 
We hebben ons voorgenomen om elkaar op de hoogte te houden van alle 
activiteiten. Onze Gemeenteberichten worden nu ook meegenomen naar de 
Ledenavond in Bergen. We hebben benadrukt dat we over en weer bij elkaar 
welkom zijn, ook voor incidentele bezoeken. Uit dit contact kwam voort dat 
Edith haar lezing in Bergen kon houden. Een nieuwe afspraak tussen de 
twee voorbereidingsgroepen staat op stapel. Wim van der Meij schreef een 
kort stukje over een initiatief dat hij met enkele leden van de antroposofische 
vereniging aan het ontplooien is.  
 
Ik sluit af in de hoop dat u allen aanwezig zult zijn op de Algemene Leden-
vergadering van 15 november a.s. Ik geef ruiterlijk toe dat de agenda er saai 
en niet aantrekkelijk uitziet, maar juist met het zakelijke en financiële stuk 
van de gemeente komen we midden in het hart van ons gemeenschapsleven 
terecht. De broederschap en de ware liefde liggen in elkaars verlengde.  
    Martje Klok (martjeklok3@gmail.com) 
 
Project Antroposofie en Samenleving   
In de samenleving zijn de Christengemeenschap als Kerk en de 
Antroposofische Vereniging zichtbaar en onderling verbonden met de 
Antroposofie. De voordeur voor beide staat principieel open voor iedereen, 
die met bepaalde vragen bezig is. Bij de Christengemeenschap is de 
toegang tot de kerk helemaal open tijdens de diensten. Vanuit de 
Antroposofische Vereniging zijn de studiecentra het middel geweest om 
laagdrempelig de uitgangspunten en uitwerkingen in de praktijk te tonen. 
 
Met drie mensen, Ton van der Putten, Peter de Ruiter en Wim van der Meij, 
is er een initiatief gestart om de Antroposofie zichtbaar te maken in de 
samenleving. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat veel mensen wel 
allerlei spirituele/geesteswetenschappelijke vragen hebben. Maar de weg 
naar een kerk of een vereniging wordt moeizaam gevonden. Mensen binden 
zich niet snel aan bestaande instituties. 
Wat wel gebeurt is praktisch van aard. Trainingen, cursussen rond spirituele 
vragen lopen goed. Er worden veel Vrije Scholen opgericht. Zorg om 
ecologie is nu breed gedragen.  Duurzaamheid is niet meer weg te denken. 
Zelfs aantoonbaar vervuilende bedrijven kunnen niet meer onder intentie van 
duurzaamheid uit. 
Maar dan de vraag naar de grondslagen onder deze praktische initiatieven 
en uitgangspunten? 
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Wij denken dat er behoefte is om de uitgangspunten onder de aandacht te 
brengen. En we zien in, dat de bestaande instituties niet meer de enige 
ingang zijn om op vragen van zoekende mensen in te kunnen spelen. Ziehier 
de worsteling; hoe krijgen we de presentatie van de uiterlijke en inwendige 
kanten van de Antroposofie naar buiten? Het lidmaatschap van een 
vereniging of de regelmatige gang naar een Kerk zijn als 
een vanzelfsprekende stap aan het verdwijnen. Er zijn volgens ons invals-
hoeken nodig om naast de bestaande toegang mensen tegemoet te komen 
in de manier waarop een verbinding kan worden opgebouwd. Anders 
gezegd: we voelen de noodzaak om zeker jonge mensen op vernieuwde 
manieren in aanraking te brengen met grondslagen onder de Christen-
gemeenschap en de Antroposofische Vereniging.  
Begin volgend jaar wordt Orgaandonatie als thema naar buiten gebracht.  
Wim van der Meij 
 
Van het convent 
Vanaf februari heb ik, nadat ik eind vorig jaar wegens ziekte helemaal moest 
uitvallen, weer langzaam mijn priesterwerk kunnen oppakken in de 
gemeente. De zondagen in de maand waarop ook de dienst in Scorlewald 
plaatsvindt heb ik weer kunnen celebreren en ook enkele andere diensten op 
zondagen en op de donderdag. Goed herstellen betekent voor mij dat ik ook 
de komende maanden mij zal moeten beperken tot een inzet die tot nu toe 
mogelijk bleek. Samen met Edith, het bestuur en Ernst Terpstra, onze 
bewindsdrager, zoek ik naar een weg om gezond wordend mijn volledige 
taak weer op mij te kunnen nemen.  
 
Naast mijn dank voor uw geduld ook dank voor de mogelijkheid om deze 
zomer door de financiële bijdrage maar liefst drie weken op Schiermonnikoog 
te kunnen zijn voor zon, zee en strand. Het heeft ons echt goed gedaan. 
       Karel-Jan Tolsma 
 
Hartelijk dank allemaal voor mijn zonnige vakantie op het eiland Lanzarote! 
In het antroposofische centrum Lanzarote centro terapia antroposofica staat  
een altaar van ons, waar ik bij ongeveer 30 graden Celsius een 
Mensenwijdingsdienst heb gecelebreerd. Het landschap bestaat op dat 
eiland uit vulkanen en nog meer vulkanen met nauwelijks begroeiing, heel 
anders dan het riet en de weilanden hier rondom Alkmaar. Zo’n verandering 
van klimaat en omgeving deden mijn ziel goed. Naast allerlei uitstapjes heb 
ik ook heerlijk in zee gezwommen en in de zon gezeten. 
       Edith Schoneveld 
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Ingezonden mededelingen 
 

Mens en aarde - evolutie anders bekeken  
Dankmar Bosse, geoloog en paleontoloog 
geeft op 27 en 28 oktober in Zeist twee 
lezingen en een seminar 
Wat is de mens in de wereld? Je idee daarover 
doet ertoe. Aan de hand van opmerkelijke feiten 
en talloze fenomenen laat Dankmar Bosse 
verbanden oplichten die vertellen over onze 
samenhang met de wereld.  
 

Dankmar Bosse kijkt naar wat de aarde ons laat zien aan fossielen van dier, 
plant en mens. Er zijn opmerkelijke feiten. Er zijn missing links. Bosse neemt 
niet alleen de fenomenen serieus, maar ziet en schetst vanuit de 
antroposofisch-goetheanistische hoek de verbanden die hieruit oplichten. 
Dan kun je achter de veelheid van evolutionaire toevalligheden iets groters in 
wording zien. Eén groot levend geheel waaruit zich telkens iets afsplitst en 
een eigen karakter aanneemt, wat bijvoorbeeld waterig wordt, of stenig, of 
dierlijk. De mens verschijnt erg laat in dit wordingsverhaal, pas in het 
Pleistoceen: in Atlantis. Of… was hij er al eerder? En hoe dan? 
 
Dankmar Bosse is in Nederland inmiddels geen onbekende. Zijn lezingen en 
seminar in maart 2016 over de fenomenologie van de mineralen trokken veel 
belangstelling. Bosse imponeert als spreker door zijn doorleefde vakkennis, 
naast een voelbare verbondenheid met de aarde en haar biografie. Op 27 en 
28 oktober is hij hier voor het verhaal dat hem het meest na aan het hart ligt: 
de eigenlijke wording van de mens. 
 
In Motief van september 2017 werpt Dankmar Bosse een blik vooruit op de 
veelomvattende thematiek van zijn lezingen en seminar. 
 
Afwezigheid geestelijken 
 
Beide geestelijken zijn afwezig van 20 t/m 22 november en van 29 t/m 31 
januari in verband met synodes. Tijdens de synodes zijn de geestelijken 
mobiel bereikbaar. 
Edith Schoneveld is van maandag 15 t/m maandag 22 januari afwezig 
wegens vakantie. 
 



 14 

 
 
Bijlagen 
 

- Agenda Algemene Ledenvergadering 
- Toelichting begroting 2018 
- Exploitatie 2016 
- Brief van de penningmeester bijdrage gemeentebericht 

 
 
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 lukaskerk@ziggo.nl 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 

 
 
  
 


