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Doof mij de ogen uit: ik kan je zien, 

stop mij de oren dicht: ik kan je horen, 
en zonder voeten kan ik tot je gaan, 

en zonder mond heb ik je reeds bezworen. 
Breek mij de armen af, ik pak je vast  

met mijn hart als met een hand, 
knijp mijn hart dicht, en mijn hersens zullen slaan, 

en sticht je in mijn hersens brand, 
dan zal ik op mijn bloed jou zachtjes dragen.  

 
 

      Rainer Maria Rilke 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: om 10.00 uur 
 op Scorlewald om 10.15 uur op 19 april en 10 mei 
Maandag: op 6 april en 13 april om 10.00 uur 
Dinsdag:  op 7 april om 10.00 uur  

op 14 april en 19 mei om 9.00 uur in de kleine cultusruimte 
Woensdag:  op 8 april om 10.00 uur  
Donderdag: om 10.00 uur 
Vrijdag: op 10 april om 10.00 uur 
Zaterdag: op 11 april om 10 uur  

op 4 april en 2 mei om 9.00 uur in de kleine cultusruimte. 
 
Op zondag 29 maart begint de zomertijd en gaat de klok 1 uur vooruit. 
 
Diensten in de Stille Week en met Pasen 
 
Palmzondag     5 april  10.00 uur 
Maandag     6 april  10.00 uur 
Dinsdag     7 april   10.00 uur 
Woensdag    8 april  10.00 uur  
Donderdag     9 april  10.00 uur 
Goede Vrijdag   10 april   10.00 uur   
Lijdensevangelie  10 april  15.00 uur 
Stille Zaterdag   11 april   10.00 uur 
Zondag, 1e Paasdag  12 april  10.00 uur 
Maandag, 2e Paasdag   13 april  10.00 uur 
 
Dagsluitingen in de Stille Week 
 
Maandag       6 april  19.30 uur cultische dagsluiting 
Dinsdag        7 april  19.30 uur cultische dagsluiting 
Woensdag     8 april   19.30 uur cultische dagsluiting 
Donderdag    9 april  19.00 uur concert, zie mededelingen 
Goede vrijdag  10 april  15.00 uur Lijdensevangelie, zie mededelingen 
 
Diensten met Hemelvaart en Pinksteren 
 
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag om 10.00 uur 
Zondag 31 mei 1e Pinksterdag om 10.00 uur  
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag 10.00 uur  
Dinsdag 2 juni 3e Pinksterdag 10.00 uur  
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De feesttijden 
Lijdenstijd  15 maart t/m 11 april 
Paastijd  12 april t/m 20 mei 
Hemelvaartstijd  21 mei t/m 30 mei 
Pinksteren  31 mei, 1 en 2 juni 
 
Evangelie-lezingen in de Mensenwijdingsdienst 
 
29 maart Johannes  8:  1-12 De overspelige vrouw 
  5 april  Mattheüs 21:  1-11 Intocht in Jeruzalem 
  6 april  Mattheüs 21:  12-22 Tempelreiniging, de vijgenboom 
  7 april  Mattheüs 21:  23-32 Vraag naar de geestelijke macht 
  8 april  Mattheüs 21:  33-46 Gelijkenis van de wijnbouwers 
  9 april  Lukas      23:  13-32 Veroordeling, kruisdraging 
10 april  Johannes 19: 1-16 Geseling, doornenkroon, veroordeling 
11 april  Johannes 19: 16-42 Kruisiging en graflegging 
12 april  Markus     16: 1-18 De opstanding 
19 april  Johannes 20: 19-29 Thomas 
26 april  Johannes 10: 1-21 ‘Ik ben de goede herder’ 
 3  mei  Johannes 15: 1-27 ‘Ik ben de ware wijnstok’ 
10 mei  Johannes 16: 1-33 ‘Ik ga tot de Vader’ 
17 mei  Johannes 14: 1-31 ‘Ik ben de weg’ 
21 mei  Johannes 16: 24-33 Sterk uw moed 
24 mei  Johannes 16: 24-33 Sterk uw moed 
31 mei  Johannes 14: 23-31 Wie mij van harte liefheeft 
  7 juni  Johannes   3: 1-17 Nikodemus 
 
Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
 
Lijdenstijd  Wees ons nabij o Heer 

Dood noch leven 
Paastijd  Verrezen is de Heer 
   Uw vrede zij de ordenende kracht 
Hemelvaart  O Heer, gij die werkt 
   Uw vrede zij de ordenende kracht 
 
De zondagsdienst voor de kinderen 
 
1 keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er op zondag een dienst 
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 dienst. 
Data: 5 en 12 april, 17 mei en 1 juni. Op 5 april gaan we tarwe zaaien en op 
12 april mogen de kinderen de tarwe uit de paasgrot halen. Op 1 juni vieren we 
pinksterkinderfeest. Het verhaal en de feestelijkheden zijn voor kinderen van 
alle leeftijden. De dienst voor de kinderen is vanaf 7 jaar en ouder. Voor vragen 
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over deelname aan de zondagsdienst en / of kindergroep met de priester, kunt 
u contact opnemen met Edith Schoneveld, 06-29343288.  
 
Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
5 april Mattheus 21: 1-11 Intocht in Jeruzalem 
12 april Johannes 20: 1-18 Maria aan het graf 
17 mei Johannes 10: 1-10 ‘Ik ben de goede herder’ 
1 juni Handelingen 2: 1-13 Pinksteren 
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
 
Lijdenstijd  Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn 
Paastijd   Open breekt de aarde, open breekt het graan 
Pinksteren  Hemelse vlammen dalen neder 
 
 
Cursussen en gespreksgroepen  
 
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 deze 
extra bijdrage betalen.  
 
Mattheüs-evangelie  
 
In een 14-daagse gespreksgroep werken wij aan het Mattheüs-evangelie,  
op de 2e en 4e donderdag van de maand, na de Mensenwijdingsdienst.  
Data: 23 april, en 14 en 28 mei. Aanvang om 11.30 uur.  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Inlichtingen bij Edith Schoneveld 06-29343288. 
 
Voorlezen voor de gestorvenen 
 
Op de tweede dinsdag van de maand wordt er om 10.00 uur op de zolder van 
de Lukaskerk voorgelezen voor gestorvenen. Meestal is daaraan voorafgaand 
de Mensenwijdingsdienst in de kleine cultusruimte. 
Data: 14 april en 12 mei 
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Gesprek eerste donderdag van de maand 
 
Iedere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een 
gesprek over ons wel en wee, persoonlijk of in relatie tot de wereldsituatie, 
waarbij wij in gesprek gaan met interesse voor de ander. Iedereen kan 
deelnemen. Edith Schoneveld leidt het gesprek, maar het is een vrije 
uitwisseling tussen de deelneemsters en deelnemers. Data: 2 april en 7 mei. 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Zo 29 maart 11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
Wo 1 april 14.00 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Do 2 april 11.30 uur Gesprek op de 1e donderdag van de maand 

19.30 uur Concert De laatste zeven woorden van Jezus  
  aan het kruis  (zie mededelingen) 

Za 4 april 10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin 
Zo 5 april   9.00 uur Palmpasen: graan zaaien met de kinderen 
    (zie mededelingen) 
  11.30 uur Concert Stabat Mater (zie mededelingen) 
 13.00 uur Expositie bronzen beelden Feico Hajonides  
   (zie mededelingen kunstgroep) 
Ma 6 april 11.30 uur Gesprek over ‘de zin van het lijden’ 
    (zie mededelingen) 
  19.30 uur Cultische dagsluiting (zie mededelingen) 
Di 7 april 11.30 uur Gesprek over ‘de zin van het lijden’ 
    (zie mededelingen) 
  19.30 uur Cultische dagsluiting (zie mededelingen) 
Wo 8 april 11.30 uur Gesprek over ‘de zin van het lijden’ 
    (zie mededelingen) 
  19.30 uur Cultische dagsluiting (zie mededelingen) 
Do 9 april 11.30 uur Gesprek over ‘de zin van het lijden’ 
    (zie mededelingen) 
  19.00 uur* Johannes Passie van Schütz  
    (zie mededelingen) * afwijkende aanvangstijd 
Vrij 10 april 15.00 uur Lezing van het Lijdensevangelie 
    (zie mededelingen) 
Za 11 april 11.30 uur De Steen, Wim van der Meij  

(zie mededelingen) 
Zo 12 april 11.00 uur koffie en ontmoeting 
Ma 13 april   9.00 uur Paastuin voor de kinderen 
    (zie mededelingen) 
Di 14 april 10.00 uur Voorlezen voor de gestorvenen  
Wo 15 april   19.30 uur Algemene Ledenvergadering 
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Do 16 april 13.00 uur Expositie bronzen beelden van  
    Feico Hajonides 
  15.30 uur Bijeenkomst van de Programmagroep 
Zo 19 april 11.00 uur Koffie en ontmoeting 
  13.00 uur Expositie bronzen beelden van  
    Feico Hajonides 
Do 23 april 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
  13.00 uur Expositie bronzen beelden van  
    Feico Hajonides 
Zo 26 april 11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
  13.00 uur Expositie bronzen beelden van  
    Feico Hajonides 
Do 30 april 13.00 uur Expositie bronzen beelden van  
    Feico Hajonides 
Za 2 mei 10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin 
Zo 3 mei 11.30 uur Feico Hajonides vertelt over zijn beelden,  
    afronding expositie 
Wo 6 mei 14.00 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Do 7 mei 11.30 uur Gesprek op de 1e donderdag van de maand 
Zo 10 mei 11.30 uur Gesprek over LHBTI (zie mededelingen) 
Di 12 mei 10.00 uur Voorlezen voor de gestorvenen 
  20.00 uur Bijeenkomst Oudergroep Lukaskerk  
Do 14 mei 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo 17 mei 11.30 uur Concert Ensemble de la Cour  
    (zie mededelingen) 
Do 21 mei 11.00 uur Koffie en ontmoeting (Hemelvaartsdag) 
  15.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 24 mei 11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
Zo 31 mei 11.30 uur Euritmie in het licht van Pinkstern met  
    Liesbeth Lünnemann 
Ma 1 juni   9.00 uur Kleine pinksterdans voor de kinderen 
    (zie mededelingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Mededelingen bij het programma 
 
Donderdag 2 april 19.30 uur De laatste zeven woorden van Jezus aan het 
kruis  
 
Op donderdagavond 2 april vindt een uitvoering plaats van "De laatste zeven 
woorden van Jezus aan het Kruis" op muziek van Joseph Haydn.  
Een priester uit de Spaanse stad Cádiz had Haydn gevraagd nieuwe muziek te 
schrijven voor een bestaand ritueel dat aldaar aan het eind van de 
vastenperiode werd uitgevoerd. Daarin wisselden de zogeheten Kruiswoorden, 
overwegingen daarover en daardoor geïnspireerde muziek elkaar harmonisch 
af in een sfeervol aangeklede ambiance. De uitvoering in de Lukaskerk blijft 
dicht bij die oorspronkelijke praktijk. De muziek, in 1786 geschreven voor 
piano, wordt gespeeld door Ton van Steen. Hans Steenhorst leest de 
overwegingen op teksten van o.a. hemzelf. Een extra toevoeging bestaat uit 
een toepasselijke beeldprojectie, verzorgd door de kunsthistoricus Rob Zijlma. 
De uitvoering begint om 19.30 uur, duurt anderhalf uur en is gratis 
toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid tot reflecteren op het gebodene en 
zal er op vrijwillige basis een bijdrage worden gevraagd.  
 
Zondag 5 april Palmzondag, 9.00 uur Tarwe zaaien 
 
Om 8.50 uur is er inloop en om 9.00 uur beginnen we en gaat de buitendeur op 
slot. Er is een kort verhaal en de kinderen krijgen een potje met aarde en 
mogen dan tarwe zaaien. Ook de jongere kinderen kunnen hieraan 
deelnemen. De potjes blijven in de Stille Week in de kerk bij de jaarfeesttafel.   
Om 9.25 uur kunnen de kinderen van 7 jaar en ouder naar de dienst voor de 
kinderen. 
 
Zondag 5 april 11.30 uur Concert Stabat Mater Pergolesi  
 
De componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) is vooral bekend 
geworden door zijn Stabat Mater. Het Stabat Mater is een tekst uit de dertiende 
eeuw die vertelt over het verdriet van Maria, de moeder van Jezus, die aan de 
voet van het kruis staat en haar zoon ziet sterven. Veel componisten hebben 
het Stabat Mater van muziek voorzien maar de compositie van Pergolesi wordt 
als toonaangevend beschouwd. Het concert wordt gegeven door Janneke 
Schuppert sopraan, Wilma Bos alt, Annemarie Ruiters piano. Vrijwillige 
bijdrage na afloop. 
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Maandag 6 april, dinsdag 7 april, woensdag 8 april en donderdag 9 april 
Gesprek na de koffie in de Stille Week  
 
In de Stille Week is er iedere dag een dienst in de Lukaskerk om 10.00 uur.  
De programmagroep stelt voor om op de genoemde datums, na de koffie, rond 
11.30 tot 12.00 uur  met elkaar te spreken over "de zin van het lijden". We 
willen u vragen ten behoeve van deze gesprekken zelf iets rond dit onderwerp 
in te brengen. Daarbij kunt u denken aan diverse mogelijkheden. Misschien 
kunt u  een ervaring vertellen van lijden dat u meemaakte en dat tenslotte zin 
gekregen heeft, of misschien wilt u iets vertellen aan de hand van een 
kunstwerk, een fragment uit een boek, een gedicht of een foto. Wij hopen met 
deze gesprekken op een mooie, gezamenlijke opmaat naar Pasen.  
 
Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april Cultische dagsluitingen in de 
Stille Week, 19.30 uur p  
 
In de Stille Week wordt bij de cultische dagsluitingen gelezen over de 
gebeurtenissen die plaatsvonden op de desbetreffende dag van de Stille 
Week. Een klein, stil cultisch moment bij het vallen van de avond om de 
verbinding te ervaren met deze Stille Week en de kosmische krachten van de 
betreffende dag. Het lijden van Christus gaat elk jaar weer door de natuur en 
door de kosmos heen op deze dagen.  
 
Witte donderdag 9 april 19.00 uur De Johannes Passie van Heinrich 
Schütz (1585-1672) 
 
Dit stuk is geschreven voor koor a capella en stamt uit 1666, nog voordat Bach 
werd geboren. Dubbelkwartet Alkmaar bestaat uit serieuze amateurs. Met deze 
uitvoering willen we in de Stille Week mensen een gelegenheid bieden stil te 
worden, inspiratie op te doen, het wezenlijke van deze dagen te beleven. De 
koormuziek wordt verbonden met de tekst van het lijdensverhaal uit het 
Johannesevangelie. Daarbij laten we een aantal afbeeldingen zien van 
schilderijen van Ninetta Sombart (1925-2001). Deze werken passen heel mooi 
bij het stuk. De uitvoering duurt ongeveer 30 minuten in totaal.  
De bezetting van Dubbelkwartet Alkmaar bestaat uit: Janneke Schuppert 
sopraan, Christine Dragt sopraan, Nanni Vijn alt, Annet Hardewijn alt, Mats van 
Zelm tenor, Erik Beemster tenor, Gert van der Meij tenor. 
Er wordt geen entree geheven, er is gelegenheid een vrijwillige bijdrage te 
geven na afloop. 
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Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur, lezing van het Lijdens-evangelie 
 
Op Goede Vrijdag wordt in de Lukaskerk om 15.00 uur uit het evangelie 
gelezen over het lijden en sterven van Christus, dit wordt in overal in de  
kerken van De Christengemeenschap gedaan. Op de eerste Goede Vrijdag in 
de wereldgeschiedenis stierf Christus aan het kruis, zijn sterfmoment was 
15.00 uur in de middag. Om dit moment te gedenken  wordt aan het altaar een 
compilatie gelezen van teksten uit de verschillende evangeliën, met muzikale 
begeleiding. In deze compilatie worden alle Zeven Kruiswoorden gelezen, de 
uitspraken van Christus vanaf het moment van de kruisiging tot op het moment 
van zijn sterven. 
 
Stille Zaterdag 11 april, 11.30 uur De Steen  
 
Op de eerste advent staat de minerale wereld in de opbouw naar de 
Kerstnacht centraal. Voor de concrete toelichting bij het verhaal is een rode 
steen getoond. Deze steen heb ik destijds van een zaagsnede voorzien en 
daarbij gezegd, dat die zaagsnede zo ver wordt aangebracht om het op 
paaszaterdag met een wig van essenhout en een tik van een hamer te 
kunnen breken. De steen wordt gebroken en is een beeld van de minerale 
wereld waar de Christus zich na Golgotha mee verbonden heeft.  
Het lichaam is een opstandingslichaam geworden, de aarde is open en de 
mensheid kan de weg na deze offerdaad navolgen.  
Na de dienst op Paaszaterdag wil ik in de gemeenteruimte het breken van de 
steen laten zien. Mensen mogen het horen. 
 
Wim vd Meij  
 
Maandag 13 april tweede paasdag, 9.00 uur paastuin  
 
De kinderen mogen het paastuintje lopen. 
We beginnen om 8.50 uur met inloop en om 9.00 uur gaan we beginnen. We 
beginnen met een kort verhaal en de kinderen mogen dan het ontkiemde graan 
uit de kleine Paasgrot ophalen en door het paastuintje lopen. Ook de jongere 
kinderen mogen deelnemen. Om 9.25 uur kunnen de kinderen van 7 jaar en 
ouder naar de dienst voor de kinderen. 
 
Zondag 3 mei 11.30 uur Feico Hajonides vertelt over de achtergronden 
van zijn bronzen beelden 
 
De week voor Pasen, de Stille Week, inspireert de beeldhouwer Feico 
Hajonides al langere tijd voor het maken van beelden. Voor zijn expositie in de 
Lukaskerk  heeft hij nieuwe bronzen beelden gemaakt. Het zijn dynamische 
vormen, waarin de lijdensweg van Jezus Christus verbeeld wordt. Feico vertelt 
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over de achtergronden van de beelden (zie ook mededelingen van de 
kunstgroep). 
 
Zondag 10 mei 11.30 uur gesprek over LHBTI   
 
De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Begin februari ontving  
de Lukaskerk een mailbrief van Erna Peijnenburg, geestelijke van de Oud-
Katholieke Kerk van Alkmaar, en Nielspeter Jans, geestelijke van de 
Protestante Gemeente Alkmaar. Zij willen als kerken een ander gebaar maken  
dan sommige kerken waar LHBTI-mensen zich niet welkom voelen, denk aan 
de Nashville verklaring van 2017. Daarin wordt o.a. benoemd dat het ‘In strijd 
is met Gods heilige bedoelingen als mensen zichzelf bewust willen zien en 
positioneren als personen met een homoseksuele of transgender identiteit’. 
Erna Pijnenburg en Nielspeter Jans nodigen de kerken in Alkmaar uit om deel 
te nemen aan de zogenaamde ‘Pride’ in Alkmaar, een feestelijk evenement in 
de stad met een serieuze boodschap. Het gaat om acceptatie en emancipatie 
van mensen die behoren tot de groep LHBTI. Wij zien in deze uitnodiging een 
aanleiding om in de Lukaskerk in gesprek te gaan over dit thema, dat speelt in 
de kerken en in de samenleving. In afwachting van de uitkomst van het 
gesprek zal het bestuur besluiten om wel of niet deel te nemen aan de Pride. 
 
Zo 17 mei 11.30 uur Zondagochtend-concert door Ensemble de la Cour 
 
Dit ensemble legt zich toe op het spelen van Franse hofmuziek uit de 14e en 
begin 15e eeuw. Deze muziek is zeer verfijnd, wordt zelden uitgevoerd, maar 
hoe meer je ermee bezig bent, hoe boeiender het wordt en hoe meer de 
muziek gaat swingen. Veel composities zijn 3-stemmig, bestaande uit een 
eenvoudige basisstem, de Tenor, een melodische tegenstem, de Cantus en 
een ritmisch belangrijke stem de Contratenor. De Tenor wordt meestal 
gespeeld op vedel. De Cantus, de naam zegt het al, werd meestal gezongen, 
maar kan ook heel goed gespeeld worden op een melodie-instrument, zoals  
de traverso of de blokfluit. De Contratenor wordt vaak gespeeld op een 
tokkelinstrument. De muziek werd uitgevoerd aan de Europese hoven, 
opdrachten werden verstrekt door de vorsten. De teksten zijn in het Frans, de 
taal die in die tijd aan veel Europese hoven werd gesproken. Tijdens dit 
concert voert het ensemble enkele stukken uit van o.a. de Franse 
14e-eeuwse componist Guillaume de Machaut en een aantal prachtige werken  
uit het zogenoemde Torino Manuscript. Dit Manuscript bevat allemaal anonieme 
composities, in het begin van de 15e eeuw gecomponeerd en opgetekend in 
opdracht van het Franse hof op Cyprus. Het manuscript wordt nu bewaard in de 
wereldberoemde bibliotheek van Turijn. Ensemble de la Cour bestaat uit Elly 
Hogerwerf, zang en blokfluit, Hans Wüst luit en zang, Willeke de Boer, vedel en 
blokfluit. Vrijwillige bijdrage na afloop. 
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Maandag 1 juni 2e pinksterdag om 9.00 uur Pinksterdans met bloem 
 
De kinderen mogen een Pinksterdans dansen en ontvangen een bloem. 
Ook de jongere kinderen mogen deelnemen. 
We beginnen om 8.50 uur met inloop en om 9.00 uur gaan we beginnen en 
gaat de buitendeur op slot. 
Om 9.30 uur gaan de jongere kinderen naar huis en is er voor de grotere 
kinderen de dienst voor de kinderen. 
 
Vooraankondiging: 
 
Zaterdag 13 juni Orgeldag 
 
Op zaterdag 13 juni wordt er in de Lukaskerk een landelijk orgel evenement 
gehouden, met Marie-Hélène van Tol. De dag begint met de Mensenwijdings-
dienst. ’s Morgens zijn er workshops voor de deelnemers, ’s middags is er een 
lezing met muziek, van de orgelbouwer die ons orgel heeft gebouwd, Peter 
Kraul. Iedereen die weleens piano of orgel heeft gespeeld is van harte welkom.  
 
 
Bericht van het convent 
 
Omgaan met het Corona-virus 
 
Het nieuwe griepvirus, Corona-virus genaamd, heeft veel gevolgen voor het 
samenkomen van mensen. Hierbij laat ik u weten hoe wij daarmee in de 
Lukaskerk omgaan. Daarbij baseer ik mij op de brieven die door de Kring van 
Zeven aan de priesters van De Christengemeenschap zijn gestuurd en op de 
berichten van onze bewindsdrager Ernst Terpstra. 
 
In De Christengemeenschap vieren wij de sacramenten in gemeenschap, het 
centrale sacrament is de communie. Vanaf zondag 15 april wordt de communie 
tijdelijk niet uitgedeeld aan de aanwezigen. Aan het altaar communiceert de 
celebrant voor de hele gemeente, inclusief degenen die afwezig zijn door 
ziekte of om andere redenen, en voor allen die gestorven, ongeboren of 
geboren vanuit de geestelijke wereld de dienst mee voltrekken. U kunt 
misschien dit moment in de dienst op een nieuwe en verdiepte wijze beleven 
en zo de communie langs een andere, niet lichamelijke weg ontvangen.  
 
Als gemeente volgen wij de richtlijnen van de overheid. Op het moment van dit 
schrijven hebben we nog de mogelijkheid om diensten en andere 
bijeenkomsten te houden, de grens ligt nu bij meer dan honderd bezoekers. 
Wanneer u grieperig, kortademig of verkouden bent wordt u verzocht niet naar 
de dienst te komen tot u weer hersteld bent. Mocht er een situatie ontstaan 
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waarin bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan, dan zal, zo mogelijk op 
meerdere dagen van de week, een stille dienst met alleen de celebrant en 
twee ministranten worden gehouden. Dit kunt u thuis ondersteunen door 
bijvoorbeeld het Credo en het Onze Vader  te lezen. Bij veranderingen zullen 
wij u informeren via de digitale Nieuwsbrief en via de website, dit is van 
belang voor mensen die de digitale Nieuwsbrief niet ontvangen. 
 
Tot slot een klein citaat uit de brief van de Kring van Zeven aan de wereldwijde 
priesterkring: 
 
"Door de uitbreiding van het virus wordt duidelijk, hoe onvoorstelbaar 
verbonden we met elkaar zijn over de gehele wereld. Dat betreft ook de angst 
en het in de ban daarvan zijn, dat zich snel overal verspreidt. Het virus werkt 
vereenzamend, afzonderend. De naaste wordt als een bedreiging beleefd, 
angst en isolatie zijn het gevolg. Ons sacramentele handelen is juist in deze  
situatie dringend nodig, omdat het gezond makend, helend en verbindend 
werkt. Het kan vanaf het altaar lichtend uitstralen, waarmee iets tegenover de 
genoemde negatief werkende krachten wordt gesteld. Daaruit kunnen moed, 
vertrouwen in de geestelijke leiding van de mensen en de mensheid, en 
draagkracht voor dit alles  ontstaan." 
 
Ik wens u allen moed en vertrouwen toe.   
 
Edith Schoneveld 
 
 
Berichten uit de gemeente 
 
Van de kunstgroep 
 
Expositie bronzen beelden van Feico Hajonides 
 
De week voor Pasen, de Stille Week, inspireert de beeldhouwer Feico 
Hajonides al langere tijd voor het maken van beelden. Voor deze expositie in 
de Lukaskerk  heeft hij nieuwe bronzen beelden gemaakt. Het zijn dynamische 
vormen, waarin de lijdensweg van Jezus Christus verbeeld wordt. In ieder 
beeld spreekt de liefde zich uit dwars door de aardse weerstand. Met uiterste 
zorg heeft Feico de beelden in klei gevormd en daarna in eigen gieterij in brons 
gegoten. Zijn ontdekkingsreis door de Stille Week en Pasen heen is voor hem 
pas echt geslaagd als in de bezoekers de vleugelslag van de scheppende 
liefde wordt gewekt.  
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De expositie is, behalve na de Mensenwijdingsdiensten, ook geopend op de 
volgende dagen van 13 tot 16 uur: zo 5 april, do 16 april, zo 19 april, do 23 
april, zo 26 april, do 30 april en wordt afgesloten op zondag 3 mei. Dan vertelt 
Feico van 11:30 tot 12:00 uur iets over de achtergronden van de geëxposeerde 
beelden. 
 
 

 
 
 
Expositie schilderijen van Heleni Greeve van 3 mei tot en met 27 juni 
 
Heleni Greeve geeft hieronder de volgende toelichting bij haar expositie. 
 
“Na een drietal exposities in de Christengemeenschap te Zeist laat ik nu voor 
de eerste keer mijn werk in de Lukaskerk zien. 
 
Voor mij is het schilderen, dichten en boetseren ten diepste verbonden met 
religie.  
Het woord betekent her-verbinden. Dat is het voor mij: weer contact kunnen 
maken met een wereld die niet zichtbaar aanwezig is, maar die een basis 
vormt voor al het zijn. Het is als het ware de bron van alles.  
Die bron vind ik als ik mij openstel voor de wereld om mij heen, de natuur, de 
andere mens, de wereld van de kleuren, mijn binnenwereld en de wereld van 
de geest.   
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Ik voel mij rijk als ik die verbinding kan maken. Ik stel mij daar voor open en 
krijg op die manier iets aangereikt. Welke kleuren en teksten er ontstaan  is 
ook voor mij steeds een verrassing. Mijn schilderijen en gedichten krijgen door 
deze manier van werken een extra dimensie. Zo kan ik op mijn manier, al 
schilderend of schrijvend, iets betekenen voor de aarde en de mens. Helend 
werken. En zo kan ik ook voor anderen een tipje van de sluier oplichten. 
 
Een aantal jaren geleden ben ik van aquarel overgegaan naar gouache. En 
dan niet een gewone verf, maar de Resonance Gouache van Lascaux. In deze 
nieuwe, van planten gemaakte verf is bij het productie proces de energetische 
werking van de planten in de kleur behouden gebleven. De trillings- en 
geurcomponenten die aan de kleuren van de verf zijn toegevoegd 
ondersteunen en beïnvloeden op een positieve manier het menselijke 
energieveld. Daarmee geven ze inspiratie en harmonie aan zowel de maker als 
de toeschouwer. Het is verf met kleuren die levensimpulsen geven!! Een verf 
met toekomstperspectief! 
 
Bij de schilderijen die in de hal komen te hangen heb ik gekozen voor zachte 
en omhullende kleuren.  
De schilderijen die in de gemeentezaal komen te hangen hebben als thema: 
Een Nieuwe Aarde. De zeven dagen van de schepping vormen hiervoor het 
uitgangspunt. 
 
Gelijktijdig zal er ook werk van mij te bezichtigen zijn in het therapeuticum 
Egelantier in Bergen. 
 
Op zondag 7 juni na de dienst geef ik een toelichting op het werk en kom dan 
ook graag in gesprek met de gemeenteleden. 
 
Ik wil graag eindigen met een voor mij belangrijke spreuk: 
 
De cirkel in het punt, 
de vruchtcel in het zaad, 
God in het al: 
wijs is wie hem daar zoeken gaat. 
 
Angelus Silesius  1624-1677” 
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Het sociaal meldpunt  
 
Het sociale is één van de pijlers in een gemeenschap en vraagt om verzorging. 
Als er mensen korte of langere tijd in de periferie raken door ziekte of 
ouderdom is het in verbinding blijven met de gemeenschap belangrijk. In onze 
gemeente zijn veel mensen die uit zichzelf contact onderhouden met anderen. 
Soms is dat zo gegroeid maar er zijn ook mensen die zien dat iemand extra 
aandacht of hulp kan gebruiken en dat dan doen. Een goed gebruik om het 
sociale te laten groeien en bloeien. Het komt ook voor dat iemand extra hulp 
en aandacht kan gebruiken maar niet meer zoveel contact  heeft binnen de 
gemeente dan is het fijn dat er een sociaal meldpunt is. Een plek waar mensen 
kunnen vragen om hulp, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, iemand rijden 
met de auto naar de dokter of de mensenwijdingsdienst of even een bezoekje, 
een fijn gesprek, een zieke bezoeken etc. Schroom dan niet uw vraag te 
stellen of om namens iemand hierop een beroep te doen. Samen met u gaan 
we kijken hoe uw vraag er precies uitziet en hoe we kunnen helpen.  Onze 
telefoonnummers staan achter op het gemeentebericht vermeld bij sociaal 
meldpunt. Naast de vraag om ondersteuning is het ook belangrijk om een 
groep mensen te hebben die wij kunnen vragen/ bellen om in een specifieke 
situatie zich in te zetten voor een vervoersvraag, boodschapje doen, voor de 
een is het misschien maandelijks bezoekje, een telefoontje of nog iets heel 
anders. U kunt zich bij ons opgeven zodat wij u in kunnen zetten waar een 
vraag zich voor doet. Onze dank alvast. Mailen kan 
ook: tineke.teunissen@kpnmail.nl of obebootsma@gmail.com    
 
Tineke en Obe 
 
Van de boekentafel 
 
Hoewel de verkoop van de nieuwe boeken op de boekentafel vrijwel altijd 
zonder probleem verloopt, omdat iedereen of contant betaalt of het bedrag per 
bank betaalt, is er nu een boek dat niet betaald is. De naam die achtergelaten 
is is niet goed te lezen. Het gaat om het boek 'De sterrenwereld en de mens'. 
Het boek is in september 2019 gekocht en kost € 27.50. Het bedrag kan 
overgemaakt worden op de bankrekening die op de achterzijde van het 
gemeentebericht staat vermeld. Vragen aan Ria Jonker, die de boekentafel 
beheert, kunt u sturen naar peter@rosenbrand.net 
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Landelijke Raad  
 
 
De laatste vergadering in 2019 van de landelijke raad werd gehouden op 16 
november 2019 in Zeist. Na het gebruikelijke begin van de vergaderdag, 
waarbij in dit geval de gemeenten Zeist, Leiden en Amsterdam zich 
voorstelden, werd in het inhoudelijk deel van de dag gesproken over 
ouderenzorg. Het onderwerp werd ingeleid door de afgevaardigde van de 
gemeente Zeist, Hans van Delden en speciaal voor dit onderwerp was Walrik 
Holtermans, de locatiemanager van Valckenbosch en het Leendert Mees Huis, 
aanwezig. 
 
In de middag werd gesproken over een zelfevaluatie die de landelijke raad wil 
houden. De vergadering spreekt zich uit voor dit plan. 
 
Daarna zijn de financiën aan de orde. De begrotingen voor 2020 van de 
Gezamenlijke Kaas, het Huizenfonds en het tijdschrift In Beweging worden 
goedgekeurd. De begroting van het Toelagenfonds en het Fonds 
Oudedagsvoorziening wordt besproken en voor kennisgeving aangenomen. De 
landelijke raad heeft daarvoor geen goedkeuringrecht. Er wordt tevens in deze 
vergadering een nieuwe kascontrole commissie benoemd. 
 
De vergadering van 22 februari 2020 van de landelijke raad (LR202-01) werd 
gehouden in Alkmaar. In het inhoudelijk gedeelte werd gesproken over 
Vernieuwing binnen de Christengemeenschap en het omgaan met de 
buitenwereld. De focus lag daarbij op het organiseren van de vernieuwing. 
In de middag werd gesproken over het rapport van de Tijdelijke 
Adviescommissie Landelijke Financiën (TALF). Daarover zal in de volgende 
vergadering verder worden gepraat.  
 
Het werkplan van het landelijk bestuur voor het jaar 2020 werd van 
kanttekeningen voorzien en het jaarverslag van de landelijke raad werd kort 
besproken. Besloten werd om ook voor het volgende jaar een jaarverslag in 
dezelfde vorm te maken. 
Het landelijk bestuur deelde mee dat momenteel een nieuwe aspirant 
bestuurslid hospiteert en dat men, samen met de synode bezig is 
jubileumvieringen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
Christengemeenschap te initiëren. Ook aan de gemeenten wordt gevraagd 
hiervoor plannen te ontwikkelen. 
 
 
 
 
 


