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    ‘Spreken over vrede terwijl je het zwaard heft? 
                              Gerechtigheid prijzen terwijl je bloed laat vloeien? 

Is dat wat er van ons over is? Ik zal vier duiven                                             
uitsturen naar de vier hoeken van de wereld, om 
Liefde te verspreiden als enig antwoord op de haat. En 
jij zult hen begeleiden, mijn jongste zoon, jij zult hen 
beschermen, mijn slechtvalkje.’ 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
     Uit: Een Jihad van liefde; Mohamed El Bachiri 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: om 10.00 uur. Op zondag 27 augustus komt de dienst te 

vervallen.  
   Op Scorlewald om 10.15 uur op 10 september en 8 oktober. 
Dinsdag:  om 9.00 uur op 26 september en 17 oktober in de kleine 

cultusruimte. (De overige dinsdagen geen dienst). 
Donderdag: om 10.00 uur. Op 31 augustus en 21 september komt de 

dienst te vervallen.   
Vrijdag: 29 september om 10.00 uur. 
Zaterdag: op 7 oktober om 9.00 uur. Op 2 september komt de dienst te 

vervallen.  
Op zaterdag 23 september om 10.30 uur wordt de 
Mensenwijdingsdienst gecelebreerd voor Hendrik Enno 
Mouringh Boeke, hij overleed op 25 juli 2017.   
 

De feesttijden 
Trinitarische tijd 23 juli t/m 28 september 

Michaëltijd 29 september t/m 28 oktober 
 

Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst  
3 september Lukas 10: 1-20 Uitzending 

10 september Lukas 17: 11-19 Genezing van de 10 melaatsen 

17 september Mattheüs 6: 19-34 ‘Wees niet bezorgd’ 

24 september Lukas 7: 11-19 De jongeling te Naïn 

29 september Mattheüs 22: 1-14 Koninklijke bruiloft 

1 oktober Mattheüs 22: 1-14 Koninklijke bruiloft 

8 oktober Brief Efeziërs 6: 10-19 Geestelijke wapenrusting 

15 oktober Openbaring 12: 1-18 Strijd van Michaël 

22 oktober Openbaring 19:11-16 Witte ruiter 

29 oktober Openbaring 3: 1-6 De gemeente te Sardes 

 
Gemeenteliederen   

 Na het offer Na de communie 
Triniteit  Machtig zijn al uw werken Uit God zijn wij geboren 
Michaelstijd Laten wij afleggen Te midden van ons 
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Oefenen lied op zondag 
In de Michaëltijd wordt een nieuw lied gezongen: ‘Te midden van ons’. Er is 
gelegenheid het lied te oefenen, zie mededelingen. 
 

Zondagdienst voor de kinderen 
 
Op 10 september en op 1 oktober is er een zondagdienst voor de kinderen. 
Aanvang om 9.00 uur met het verhaal en om 9.25 uur de zondagsdienst. 
 
Ouders die hun schoolgaande kinderen voor het eerst willen laten deelnemen 
aan de de diensten en / of de godsdienstlessen, worden gevraagd vooraf 
contact op te nemen met Edith Schoneveld (06-29343288) of Karel-Jan 
Tolsma (06-48118787). 

 
Evangelie-lezing in de Zondagdienst voor de kinderen 
10 september Lukas 18: 35-43 Genezing van de blinde 

1 oktober Openbaring 12: 7-12 De strijd van Michaël 

 
Liederen in de Zondagdienst voor de kinderen 
Triniteit ’t Licht in onze harten 
Michaeltijd Onoverwin’lijk sterke held 

 
Cursussen en gespreksgroepen  
Nieuwe deelnemers zijn bij cursussen en groepen uiteraard  
van harte welkom! Inlichtingen bij of Edith Schoneveld (06-29343288)  
of Karel-Jan Tolsma (06-48118787). 
 
Alkmaar: Mattheüs-evangelie  
 14-daagse gespreksgroep op de 2e en 4e donderdag van de 

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

 Op 28 september, 12 en 26 oktober. 
 
Hoorn:  Johannes-evangelie 
 Maandelijkse leesgroep ten huize van Familie Rosenbrand in 

Wognum (tel. 0229-571956). 
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 Aanvang om 10.00 uur. Voor de data kunt u contact opnemen met 
de familie Rosenbrand 

 
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 bijdragen. 
 

 Bijeenkomsten 
 
Do. 31 augustus  Koffie-ochtend bij Trees Joop (zie 

mededelingen) 
Za. 2 september 10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor “huis en 

tuin” 
Woe. 6 september 18.30 uur Bijeenkomst bestuur van de gemeente 
Zo. 10 september 
Do. 14 september 
Zo. 17 september 

11.30 uur 
11.30 uur 
11.30 uur 

Gemeentegesprek met het bestuur  
Bijeenkomst van de programmagroep 
Gedichten van Adriaan Roland Holst, door 
Ellen Mac Gillavry en Arij van der Vliet 

Zo. 24 september 11.30 uur Gesprek over de mensenwijdingsdienst op 
de 4e zondag 

Do. 28 september 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Zo. 1 oktober 11.30 uur Gesprek over Michaël (zie mededelingen) 
Ma. 2 oktober 20.00 uur Antroposofie en De Christengemeenschap, 

inleiding door Edith Schoneveld over de 
twee bewegingen. Let op: locatie is de vrije 
school in Bergen (zie mededelingen) 

Woe 4 oktober 18.30 uur Bijeenkomst bestuur van de gemeente 
Do. 5 oktober 11.30 uur Gesprek na de dienst op de 1e donderdag  

van de maand. 
Vrij. 6 oktober 
Za. 7 oktober 

19.30 uur 
10.00 uur 

Bijeenkomst van de muziekgroep 
Werkochtend in de gemeente voor ‘huis en 
tuin’ 

Do. 12 oktober 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Zo. 15 oktober 11.30 uur Concert op zondag, door kamerkoor Voci 

Vivaci (zie mededelingen) 
Do. 19 oktober 11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo. 22 oktober 11.30 uur Gesprek over de mensenwijdingsdienst op 

de 4e zondag 
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Do. 26 oktober 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 

 
Mededelingen 
 

Mededelingen bij het programma 

Gedichten van Adriaan Roland Holst, zondag 17 september 11.30 uur               
Arij van der Vliet en Ellen Mac Gillavry zullen gedichten, ingebed in de 
biografie van Adriaan Roland Holst, respektievelijk voordragen en vertellen. 

Gesprek over Michaël, zondag 1 oktober van 11.30 - 12.15 uur                                             
Het Michaël epistel in onze 
dienst vertelt ons over vele 
hoedanigheden van 
Michaël. Hij is het 
aangezicht van het 
goddelijke en met name het 
aangezicht van Christus. Hij 
bedwingt met zijn onaardse 
voeten de tegenmacht. Hij 
gebruikt vrije krachten uit 
het mensenhart, krachten 
die louterend het aardse 
verbinden met het 
geestelijke. Vervolgens 
verrast de hand van Michaël 
ons. Zijn hand wenkt om 
hem te volgen naar hogere 
inzichten in het mysterie van 
Golgotha.                                                                                                                  
Ik zou graag willen proberen 
of we vanuit onze eigen 
ervaringen over Michaël met 
elkaar kunnen spreken. Ik 
was zo dapper om toe te 
zeggen dat ik dit gesprek zal 

leiden, nu hoop ik dat ú de moed heeft om te komen.                                                                                                                                                                                              
Martje Klok 
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Antroposofie en De Christengemeenschap, twee wegen naar Christus 
Edith Schoneveld, priester in de Lukaskerk van De Christengemeenschap 
Alkmaar, houdt een inleiding over de verschillen en overeenkomsten tussen 
de Antroposofie en De Christengemeenschap. De beide bewegingen hebben 
een eigen opgave maar zijn in hun gedachtengoed met elkaar verbonden. In 
onze tijd komen kennis en geloof niet vanzelfsprekend bij elkaar, maar in de 
toekomst zullen zij samenvallen. Kunnen wij elkaar versterken, op weg naar 
de toekomst? Inleiding en gesprek. 
Op maandag 2 oktober bij de Antroposofische Vereniging in de Vrije 
School Onderbouw te Bergen, Prins Hendriklaan 56  Tijd: 20.00- 21.45.  
 
Concert op zondag, Kamerkoor Voci Vivaci op 15 oktober 
 
Voci Vivaci is een bekend kamerkoor dat regelmatig concerten geeft in het 
hele land, onder leiding van Peter Ouwerkerk. Het is opgericht, in 2009 toen 
nog onder de naam Topkoor. Het koor bestaat uit geschoolde zangers en 
werkt op projectbasis. Het repertoire reikt van de 16e tot de 21e eeuw. In de 
Lukaskerk zal het programma ‘Bij Voorbeeld Bach’ worden uitgevoerd.                                                   
De componist Felix Mendelsohn raakte in de ban van de muziek van Bach die 
ruim een eeuw in de vergetelheid was geraakt. Felix Mendelsohn bracht de 
Mattheus van de kerk naar de concertzaal en componeerde in de stijl van 
Bach maar wel met zijn 19e eeuwse  opvatting. Het koor zingt van beide 
componisten prachtige koorwerken waarbij dit tot uitdrukking komt. 
Arvo Pärt, geboren in 1935, liet zich inspireren door een componist van rond 
het jaar 1500. Op het programma staat ook nog werk van Nystedt en Des 
Prez, onder andere een sereen “da Pacem Domine” gebaseerd op de oude 
toonladders die Josquin des Prez ook al gebruikte. Verder wordt van Josquin 
des Prez een grappig lied over de krekel gezongen, El Grillo. Het programma 
zal ongeveer een uur duren. We hopen dat u van al deze inspiratie gaat 
genieten. Graag een vrijwillige bijdrage na afloop.  

Overige berichten 
 
Het jaar is rond 
 
Ongeveer een jaar geleden, op 4 september, heb ik voor het eerst de 
mensenwijdingsdienst samen met de gemeente in Alkmaar gecelebreerd.  
Als welkomstgeschenken ontving ik op die dag een prachtige schaal met 
goede wensen erin en een grote witte steen. Een schaal om alles wat we 
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samen doen op te dragen aan de liefde. Een witte steen als aards symbool 
van een nieuw begin, met elkaar. De schaal staat naast mijn voordeur en 
wordt door iedereen gezien die binnenkomt. De stoere witte steen ligt in mijn 
werkkamer, waar het nieuwe begin gestalte begint te krijgen. Een mooi en 
intensief jaar ligt achter mij en achter ons. Een jaar waarin Karel-Jan Tolsma 
wegens zijn gezondheid vanaf december veel rust moest nemen. Een jaar 
waarin ik, samen met jullie allemaal, een nieuw begin mocht maken met het 
spreiden van de vleugels, de vleugels van het gemeenteleven in de 
Lukaskerk. Ik wil jullie allemaal heel warm en hartelijk bedanken. 
Edith Schoneveld 

 
De kleuren van Michaël 
 
Het feest van Michaël is verbonden met moed, met de strijd tegen de draak. 
Michaël heeft met de draak gestreden in het gebied van de geest. Hij heeft 
overwonnen en de draak op aarde geworpen. Nu is deze draak op aarde en 
hij roert zich in onze ziel. Het is aan ons om met de hulp van Michaël deze 
strijd voort te zetten op aarde en dat werk doen wij allemaal in onze eigen ziel, 
in ons zelfbewustzijn.  
Als we over deze strijd nadenken, kan het ons verwonderen hoe het altaar 
eruit ziet in de tijd van Michaël. Aan het altaar verschijnen geen kleuren die 
aan strijd doen denken, integendeel. De kleuren aan het altaar zijn zacht, een 
perzik roze en een teer lichtgroen. Hoe kunnen wij dat begrijpen? Roepen 
deze kleuren op tot strijd? Pas als wij wat dieper naar deze vraag kijken, 
komen we dichter bij de betekenis. De strijd waarom het gaat is geen strijd 
waarbij we het zwaard heffen en bloed laten vloeien op aarde. Het gaat om 
iets anders. Bij nadere beschouwing kunnen we in de kleuren van Michaël de 
kleuren van Pasen, van de opstanding herkennen, het sterke rood en het 
krachtige, heldere groen. Maar er is iets met deze kleuren gebeurd, het lijkt 
wel alsof zij zich verdund hebben. Je zou het ook zo kunnen zien, dat de 
kleuren zich vergeestelijkt hebben. Na Pasen heeft de Opgestane zichzelf 
weggeschonken in de atmosfeer van de hele aarde en het lijkt wel, alsof het 
wit van Pinksteren en van de Johannestijd zich er zacht mee heeft vervloeid.   
Voor onze eigen opstanding is het belangrijk dat wij ons bewust worden van 
ons eigen geestelijk, innerlijk, leven. De kleuren van Michaël zijn niet alleen 
aan het altaar zichtbaar, zij werken in de hele aardesfeer, zij zijn overal om 
ons heen. In de Michaëltijd leven wij in deze kleuren. Alle kleuren zijn steeds 
om ons heen, maar hun werkzaamheid verschilt in de loop van het christelijke 
jaar. In de tijd van Michaël klopt hij, wiens voeten geen aardezwaarte kennen, 
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met zijn zachte kracht bij ons aan zodat ons hart wakker kan worden voor de 
wereld van de geest. Want alleen met geestkracht kunnen wij de draken in 
onze ziel overwinnen.  
Edith Schoneveld 

Bericht uit het bestuur                                                                                  
Het bestuur maakt u er graag op attent dat op 15 november de Algemene 
Ledenvergadering gehouden zal worden. De agenda voor deze Algemene 
Ledenvergadering zult u vinden bij de volgende Gemeenteberichten van 
november, december en januari.                                                                 
Zowel Ellen Mac Gillavry als Cora Wildeboer als Obe Bootsma zijn vier jaar lid 
van het bestuur. In de laatste bestuursvergadering voor de zomer is aan hen 
de vraag gesteld of ze nog een dergelijke termijn in het bestuur zitting willen 
nemen. Cora heeft daarop ja gezegd. Ook Ellen heeft ingestemd, wel met de 
opmerking "zolang als het gaat". Cora en Ellen zullen op de Algemene 
Ledenvergadering voorgedragen worden tot herbenoeming.                        
Obe heeft aangegeven dat hij het penningmeesterschap wil beëindigen. Het 
bestuur heeft Frans Ooms bereid gevonden zijn taak over te nemen. Mochten 
zich andere leden kandidaat willen stellen voor het penningmeesterschap dan 
kunnen zij zich vóór 1 oktober melden bij de voorzitter van het bestuur.     
Zoals beloofd willen we voorafgaand aan de vergadering een gezamenlijke 
maaltijd houden. Het bestuur zal zorgen dat er soep is en als ieder die komt 
iets meebrengt dan is de tafel snel en goed gevuld. Noteert u dus 15 
november alvast in uw agenda. De maaltijd zal zijn van 17.30- 19.00 en de 
vergadering van 19.30 tot uiterlijk 21.30 (inclusief de cultische dagsluiting). 
Heeft u nog punten voor de Algemene Ledenvergadering dan kunt u deze 
doorgeven aan één van de bestuursleden vóór 1 oktober. 

De tijd zal het leren                                                                                       
‘De tijd zal het leren, als er een vraag komt is het vroeg genoeg…...!’           
‘Frans, wil jij het penningmeesterschap van onze Christengemeenschap in 
Alkmaar op je nemen?’ Ik heb er een weekje de tijd voor genomen om over 
deze vraag na te denken en samen te overwegen. Ook mijn ervaringen als 
bestuurslid bij diverse verenigingen heb ik hierin meegenomen, het is toch 
weer een verantwoordelijkheid, het kost je weer tijd enz. u kent dat soort 
overwegingen misschien wel. Mijn ‘werkzame leven’ heeft zich voornamelijk 
afgespeeld in de techniek, advies en instructie geven aan gebruikers binnen 
de automatisering. Vorig jaar september hebben wij, Angelika en ik, een grote 
stap gezet en zijn wij verhuisd van een boerderij in Tijnje, een klein dorpje in 
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Friesland, naar een appartement in Alkmaar, dichter bij onze kinderen en 
kleinkinderen in Haarlem. Na 22 jaar lieten we de zorg voor onze verbouwde 
boerderij en het vele werk in tuin en moestuin over aan de nieuwe bewoners. 
Ook mijn hobby en houtwerkplaats liet ik achter.                                             
Na te zijn uitgezwaaid door buurtgenoten, afscheid genomen te hebben van 
de Christengemeenschap Leeuwarden en van het bestuur van het Filmhuis-
Gorredijk zijn deze twee Haarlemse muggen zich nu Alkmaar aan het eigen 
maken. En zo kwamen we ook bij de Christengemeenschap te Alkmaar. 
Vrienden en kennissen van ons vroegen natuurlijk, ‘en, wat ga je nu doen in 
Alkmaar, je kent er niemand, je hebt niets meer om handen !?’ Mijn antwoord: 
‘ De tijd zal het leren, als er een vraag komt is het vroeg genoeg…..!’               
Ik vind de Christengemeenschap belangrijk en daar wil ik mij nu hier in 
Alkmaar voor inzetten, dus is het antwoord ja geworden.                                                        
Frans Ooms 

Bericht van de muziekgroep                                                                           
Al langere tijd speelt de wens in de dienst af en toe een nieuw of ander lied te 
gaan zingen, voor de verandering en omdat sommige liederen niet zo 
makkelijk zijn. In 2013 is er bovendien een nieuwe bundel met 
gemeenteliederen uitgekomen met o.a. nieuwe voorstellen welk lied in welke 
feesttijd past en er staan ook nieuwe liederen in. In de muziekgroep is overleg 
over welke veranderingen wanneer ingaan. We zullen er niet teveel achter 
elkaar invoeren.   
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De eerste vernieuwing is in de Michaeltijd. We zullen na de communie het 
lied: ‘Te midden van ons’ gaan zingen. Voor het instuderen staat het in dit 
gemeentebericht alvast afgedrukt. Bovendien zal op de eerste 2 zondagen 
van de Michaeltijd vanaf half 10 het nieuwe lied geoefend worden, in de 
gemeentezaal. Het is heel fijn als zoveel mogelijk mensen daar op tijd bij 
kunnen zijn. Op de andere zondagen wordt er vanaf 9:45 geoefend, zoals 
sinds enige tijd gebruikelijk.                                                                                
Heeft u vragen of opmerkingen, spreekt u gerust een van ons aan.       
Namens de muziekgroep, Nelleke Vermeulen 
 
Afwezigheid geestelijken 

Beide geestelijken zijn afwezig van dinsdag 19 t/m donderdag 21 september 
in verband met de synode te Zeist. Deze synode is bij uitzondering op andere 
dagen gepland dan gewoonlijk. Edith Schoneveld is tijdens de synode mobiel 
bereikbaar. 
 
 
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 adminstratieve kosten wordt per jaar een bijdrage van € 35,- gevraagd. 
Ook andere mailings 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 

 
 
 
 
 
 

 

 


