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Versöhnung 
 
  
 Sieh, dies ist Schuld: das Leid, das wir erfahren, 

Dem andern zuzurechnen, der uns kränkt 
Und nicht zu fragen, ob es uns geschenkt, 
Weil wir des Schmerzes noch bedürftig waren 
Um unablässig uns mit ihm zu messen 
An ihm zu wachsen – das um unsertwillen 
Der andre fehlte, daß wir ihm im Stillen 
Abbitten müssen – o besinn dich dessen! 
 
Was er uns gab – wir dürfen es vergeben 
Verwandelt kehrt es nun zu ihm zurücke, 
Ward zu des Guten Sieg das Leid uns Brücke 
Wölbt über uns sich nun ein einziges Leben: 
Da tritt, enthüllt aus unsres Herzens Tiefen 
Der Sohn hervor, im Lichte auferstanden 
Das sich verzehrt, bis wir zusammenfanden 
Und so, versöhnt, Ihn zu uns nieder riefen. 

 
 Walter Gradenwitz 
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Verzoening 

 
  
 Weet, dit is schuld: het leed, dat wij ervaren, 

De ander aan te rekenen, die ons krenkt 
En niet te vragen, wie ons dit schenkt, 
Omdat wij de pijn nog nodig hadden 

Om steeds ons daarmee te meten 
Daaraan te groeien – en vanwege ons  
De ander tekortschoot, zodat wij die in stilte 
Zouden moeten danken – o denk hieraan! 

 
Wat hij ons gaf – wij mogen het weggeven 
Verwandeld keert het nu naar hem terug, 
Werd naar de zege van het goede het leed voor  

ons een brug 
Welft zich over ons nu een enkel leven: 

Daar treedt, onthuld uit diepten van ons hart  
De zoon naar buiten, in licht opgestaan 
Dat opbrandt, tot wij elkaar weer vinden  
En zo, verzoend, Hem bij ons roepen. 

 
 Walter Gradenwitz 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: om 10.00 uur; niet op 24 april  
 op Scorlewald om 10.15 uur op 24 april  
 
Op zondag 27 maart begint de zomertijd en gaat de klok 1 uur vooruit. 
 
De feesttijden 
Lijdenstijd  20 maart t/m 16 april 
Paastijd  17 april t/m 25 mei 
Hemelvaartstijd  26 mei t/m 4 juni 
Pinksteren  5, 6 en 7 juni 
Trinitarische tijd  8 t/m 23 juni 
 
Diensten in de Stille Week en met Pasen 
 
Palmzondag   10 april  10.00 uur  
Donderdag   14 april  10.00 uur 
Goede Vrijdag   15 april   10.00 uur   
Lijdensevangelie  15 april  15.00 uur 
Stille Zaterdag   16 april   10.00 uur 
Zondag, 1e Paasdag 17 april  10.00 uur 
 
Diensten met Hemelvaart en Pinksteren 
 
Zondag  29 mei Hemelvaartszondag om 10.00 uur 
Zondag    5 juni 1e Pinksterdag om 10.00 uur  
 
Evangelie-lezingen in de Mensenwijdingsdienst 
 
20 maart Lukas 11:  14-36 Het teken van Iona 
27 maart Johannes 6: 1-15  De spijziging van de 5000 
  3 april  Johannes 8:1-12 De overspelige vrouw 
10 april  Mattheüs 21:  1-11 Intocht in Jeruzalem 
14 april  Lukas      23:  13-32 Veroordeling, kruisdraging 
15 april  Johannes 19: 1-16 Geseling, doornenkroon, veroordeling 
16 april  Johannes 19: 16-42 Kruisiging en graflegging 
17 april  Markus     16: 1-18 De opstanding 
24 april  Johannes 20: 19-29 Thomas 
  1 mei  Johannes 10: 1-20 ‘Ik ben de goede herder’ 
  8 mei  Johannes 15: 1-27 ‘Ik ben de ware wijnstok’ 
15 mei  Johannes 16: 1-33 ‘Ik ga tot de Vader’ 
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22 mei  Johannes 14: 1-31 ‘Ik ben de weg’ 
29 mei  Johannes 16: 24-33 Sterk uw moed 
  5 juni  Johannes 14: 23-31 Wie mij van harte liefheeft 
 
 
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 8.45  uur met 
het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de dienst. 
Data:  10  (Palmzondag) en 17 april (Pasen), 5 juni (Pinksteren).   
 
Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
17 april Johannes 20: 1-18 Maria aan het graf 
5 juni  Handelingen 2: 1-13 Pinksteren 
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
 
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.  
 
Lezen voor de gestorvenen 
 
Op de tweede dinsdag van de maand wordt er om 10.00 uur op de zolder van 
de Lukaskerk gelezen voor de gestorvenen.  
Data: 12 april, 10 mei, 14 juni 
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“Gesprek na de dienst” op de eerste donderdag van de maand 
 
De afgelopen maanden zijn er op de eerste en derde donderdag van de maand 
bijeenkomsten geweest waarbij met elkaar de Perikoop, het Credo en het 
Onze Vader werd gesproken. Daar er steeds een gesprek na de dienst over 
het wel en wee van de gemeenteleden was is dit voortgezet soms aan de hand 
van meegebrachte gedichten of een thema. 
De derde donderdag gaat nu vervallen maar op eerste donderdagen 7 april en 
5 mei zal het “ gesprek na de dienst” nog plaats vinden en heeft Ignaz 
Stegeman zich op vraag aangeboden om deel te nemen aan het gesprek. 
Het is een open bijeenkomst waar iedereen welkom is. 
Om 9.45 uur gaat de deur open en rond 11.30 wordt er afgesloten. 
Data: 7 april en 5 mei 
 
Op Witte Donderdag na de Mensenwijdingsdienst zal Ton Besterveld een 
gemeentebijeenkomst leiden over het Onze Vader.  
Deze bijeenkomst vervangt op die dag de Overdenkingen van het Onze Vader, 
die momenteel iedere 2de en 4de donderdag van de maand plaats vinden. Een 
vast groepje overdenkt op die dagen van 10.00 tot 11.00 uur gezamenlijk het 
Onze Vader. Dit doen we aan de hand van het boekje van H. Oglivie 
“Gedachten bij het Onze Vader”, dat via onze boekentafel verkrijgbaar is. 
  
Per keer overdenken we dan één zin van het Onze Vader. Meedoen is daarom 
nog altijd, ook incidenteel mogelijk. In verband met de beperking van het aantal 
deelnemers tot 12, is voor dit groepje aanmelding tevoren echter wel 
noodzakelijk bij  fonsvandenboom@online.nl  
 
 
Bijeenkomsten  
Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u hiervoor (MWD, KD, 
cursussen en gesprekken) en onder dit overzicht (mededelingen bij het 
programma) 
De mensenwijdingsdiensten zijn ook opgenomen in dit overzicht 
 
Za   2 april 10.00 uur Werkochtend voor huis en tuin 
Zo   3 april 10.00 uur Mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur Expositie Bas van Nieuwsburg tot 17 uur 
Do  7 april 10.00 uur Lezen evangelie, credo, onze vader, ea 
    Gesprek met elkaar, met Ignaz Stegeman 
Zo 10 april  8.45 uur Tarwe zaaien met de kinderen en  

Kinderdienst 
  10.00 uur Mensenwijdingsdienst 
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  11.00 uur Koffie 
11.30 uur Concert Stabat Mater Pergolesi 

  13.30 uur Expositie Bas van Nieuwburg tot 17 uur 
Di  12 april 10.00 uur Lezen voor de gestorvenen 
Do 14 april 10.00 uur Cultische toespraak bij aanvang van de 

 Mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur Concert Johannes Passie Heinrich Schütz  
Vr 15 april 10.00 uur Cultische toespraak bij aanvang van de 
    Mensenwijdingsdienst 
  15.00 uur Lezing Lijdensevangelie 
Za 16 april 10.00 uur Cultische toespraak bij aanvang van de  

Mensenwijdingsdienst 
Zo 17 april  8.45 uur Paastuintje en Kinderdienst 
  10.00 uur Mensenwijdingsdienst Pasen 
Zo 24 april 10.15 uur Mensenwijdingsdienst op Scorlewald 
    Ieder is van harte welkom 
Zo   1 mei 10.00 uur Mensenwijdingsdienst 
Do  5 mei 10.00 uur Lezen evangelie, credo, onze vader, ea 
    Gesprek met elkaar, met Ignaz Stegeman 
Za  7 mei 10.00 uur Werkochtend huis en tuin 
Zo  8 mei  10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
Di 10 mei 10.00 uur  Lezen voor de gestorvenen 
Zo 15 mei 10.00 uur Mensenwijdingsdienst 
Do 19 mei 19.30 uur Algemene Leden Vergadering 
Zo 22 mei 10.00 uur Mensenwijdingsdienst 
Zo 29 mei 10.00 uur Mensenwijdingsdienst in het licht van  

Hemelvaart 
Do  2 juni 10.00 uur eventueel gesprek 
Za  4 juni 10.00 uur Werkochtend voor huis en tuin 
Zo  5 juni   8.45 uur Kinderdienst Pinksteren 

10.00 uur Mensenwijdingsdienst Pinksteren 
Zo 12 juni 10.15 uur Mensenwijdingsdienst op Scorlewald 
    Ieder is van harte welkom 
Di 14 juni  10.00 uur Lezen voor de gestorvenen 
 
 
Mededelingen bij het programma 
 
Kunst in de Kerk 
Op zondag middag 3 en 10 april zal de Lukaskerk zijn deuren openen van 
13.30 uur tot 17.00 uur 
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Het werk van kunstenaar Bas van Nieuwburg zal dan te zien zijn. 
Hij schildert oude landschappen die dreigen te verdwijnen en tal van 
boomlandschappen waarop het licht zich door de dag heen laat waarnemen. 
Ook maakt hij van bijzondere boomplanken zijn boomkisten voor gestorvenen. 
Dit vaak met de nabestaanden om hen te ondersteunen in hun rouwproces. 
Hij zal ook zelf aanwezig zijn en iets vertellen over zijn werk en leven als 
kunstenaar. 
Verdere informatie Sarie Rolff en Obe Bootsma 
 
 
Concert op Palmzondag 10 april 11.30 uur 
Stabat Mater Pergolesi 

 
De componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) is vooral bekend 
geworden door zijn prachtige toonzetting van het 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.  
Het concert wordt gegeven door Karin ten Cate sopraan, Wilma Bos alt, Davita 
Laseur viool, Eva Smit viool, Lucia  Janzen altviool, Lotte Groot cello. 
 
Vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Concert op Witte donderdag 14 april om 20.00 uur 
Johannes Passion van Heinrich Schütz 
 
A capella door Dubbelkoor kwartet Alkmaar, 
Met verteller en afbeeldingen. 
Lengte ongeveer 30 minuten 
 
Vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
 
Ouder/kindgroep 10 en 17 april 
Palmpasenviering op zondag 10 april met het zaaien van het graan om 8.45  
Zingen, zaaien en een mooi verhaal met aansluitend om 9.25 de dienst voor de 
kinderen vanaf 7 jaar. 
Paastuintje lopen en het ontkiemde graan ophalen uit de Paasgrot op zondag  
17 april om 8.45 uur. 
Aansluitend is er de dienst voor de kinderen vanaf 7 jaar. 
 
Opgave vooraf is noodzakelijk bij Sarierolff@hotmail.com 
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Wanneer er mensen zijn die zich bij de ouder/kind groep willen aansluiten en 
het vieren van de jaarfeesten met elkaar mogelijk willen maken dan horen wij 
dat graag daar Sarie gaat stoppen. 
 Het was heel fijn om met jullie ouders en jullie kinderen de feesten te 
mogen vieren. Nu creëren we nieuwe ruimte voor nieuwe instromers met 
nieuwe ideeën.   
Verder contact kunnen jullie opnemen met Jokeboersema@gmail.com 
 
 
Cultische toespraken in de Stille Week, 10.00 uur  
donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 april  
 
De Stille Week heeft een eigen kracht tot verinnerlijking. We willen ons bij die 
kracht aansluiten door middel van cultische toespraken, voorafgaand aan de 
mensenwijdingsdienst, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Het thema van de toespraken zal zijn: het mysterie van het lijden.  
 
Bericht van de priester 

ALV 17 maart 
 
Op 17 maart was er een ALV waarbij gesproken is over de verlening van een 
mandaat aan een groep mensen die de taken zouden waarnemen die anders 
door het bestuur worden vervuld. 
Het was een goed bezochte avond waarbij de wil voelbaar was om ondanks de 
tegenstellingen samen verder te gaan met de gemeente. Er zijn door de 
aanwezigen thema’s genoemd waar deze groep zich mee zou moeten 
bezighouden. Bij een volgende ALV zal de groep vertellen hoe ze dat voor zich 
zien. 
De groep bestaat uit Erna Kikkert, Cilia ter Horst, Tineke Pander, Peter 
Rosenbrand en Obe Bootsma. Vanuit het convent zal Ton Besterveld 
deelnemen. Het mandaat is met algemene stemmen verleend, met de restrictie 
dat Cilia, die geen lid is, geen stemrecht heeft. Een belangrijke stap voor de 
gemeente op weg naar herstel! 
 
Ton Besterveld 
 
ALV donderdag 19 mei 
De volgende Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op donderdag  
19 mei. 
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Berichten uit de gemeente 

Een Programmagroep? 
U heeft inmiddels al een aantal keer een Nieuwsbrief ontvangen waarin sprake 
was van DE Programmagroep. Deze formulering zorgde bij een aantal mensen 
voor opgetrokken wenkbrauwen: “Hee, hebben we een Programmagroep en 
wie zit daar dan in?” 
Alle begin is weer moeilijk, de juiste formulering had moeten zijn 
Programmagroep i.o. (in oprichting).  
Tineke Pander,  Angelika Ooms en Martje Klok waren bereid om bij elkaar te 
komen om te zien wat er de komende tijd, wat inhouden betreft, in de 
gemeente gevraagd wordt en wat er mogelijk is.  
De gebeurtenissen in de wereld vragen aandacht, maar ook de komende 
Lijdenstijd, de Stille Week en Pasen.  
De Programmagroep i.o. heeft de gebedsbijeenkomsten ten behoeve 
van de oorlog in Oekraïne ondersteund en heeft een bescheiden programma 
voor de komende tijd samengesteld. U vindt dit programma in het 
Gemeentebericht en op de website van de Lukaskerk. 
 
Er resten ons twee vragen.  
Heeft u opmerkingen, wensen of ideeën voor de Programmagroep, laat het ons 
weten.  
En verder: mocht u de Programmagroep willen komen versterken, dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 Tineke Pander, Angelika Ooms, Martje Klok.  
 
Bericht van de Alkmaarse Raad van Kerken 
 
De Alkmaarse Raad van Kerken roept op voor een brainstorm over rol kerken 
in Alkmaar met betrekking tot  
*vluchtelingenstroom uit Oekraïne 
*hoge energiekosten 
*zorg om elkaar 
Plaats: Leger des Heils 
Burgpoelwaard 2-4(station Alkmaar Noord) 
Datum: woensdag 30 maart 
Tijd:19.30 - 20.30 uur 
  
In de week voor Pasen, bezorgen vrijwilligers van de kerken op bijna 400 
adressen een enveloppe met inhoud bij mensen met een smalle beurs.    
De kerken in Alkmaar zijn actief via onder andere deze Paasactie, onderling 
pastoraat en hulp.   
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Nu de wereld opnieuw geschokt wordt door oorlog en enorme 
vluchtelingenstromen wil de Alkmaarse Raad van Kerken graag mee nadenken 
over wat ons als kerken nog meer te doen staat. Landelijk en lokaal worden al 
veel initiatieven genomen, maar…….. 
Wat wordt al gedaan? Wat is nog nodig?  Wat is mogelijk?  
Wat kunnen de kerken met hun plekken in de samenleving en betrokken 
gemeenteleden vanuit alle denominaties doen? 
 
Die vraag staat centraal op een brainstormavond op 30 maart. 
Van verschillende kanten wordt in deze tijd aangeboden om anderen te helpen. 
Van oudsher zijn kerken een toevluchtsoord en bieden kerken graag een 
luisterend oor, ook nu. 
De verwachting is dat de vraag naar hulp de komende tijd zal toenemen. 
Aanmeldingen van meedenkers en vrijwilligers vanuit de kerken en daarbuiten 
zijn heel erg welkom! 
 
Kom en denk en doe mee!! 
Woensdag 30 maart, Burgpoelwaard 2 Leger des Heils, 19.30 -20.30 uur 
Voor meer informatie: Email: info@alkmaarseraadvankerken.nl  

voorzitter Alkmaarse Raad van Kerken, Wim van Houten 06 18261595   
 
Landelijke berichten 
 
Viering 100 jaar Christengemeenschap 
Conferentie met Peter Selg   “Antroposofie en cultus”  
 
Er wordt een dag georganiseerd met Peter Selg op initiatief van Bastiaan Baan 
vanuit de synode. Deze wordt gehouden op 14 mei 2022 in Antropia 
(Driebergen). De toegangsprijs voor de gehele dag en inclusief catering wordt 
45 tot 55 euro. Peter Selg zal in twee voordrachten een toelichting geven over 
jarenlang onderzoek naar de impulsen die ten grondslag liggen aan de 
Christengemeenschap. Hij plaatst daarbij deze stichting in het grote 
tijdsverband van de twintigste eeuw. 
In de ochtend en middag zijn er werkgroepen / gespreksgroepen om bepaalde 
thema’s verder uit te diepen.  
Meer informatie en het programma en aanmelding is te vinden op de website 
https://www.100jaarchristengemeenschap.org/#werkgroepen  
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Ouderenbeleid, een bericht van het Landelijk Bestuur  

De Christengemeenschap heeft een relatief grote groep oudere leden. 
Veranderingen in het zorgaanbod en regelgeving op het gebied van ouderen 
gaven mede aanleiding om vanuit Het Landelijk Bestuur specifiek aandacht te 
besteden aan de vraagstukken en behoeften van deze groep. Deze aandacht 
verdeelt zich over twee aspecten.  

Ten eerste de geestelijke- en sacramentele zorg voor ouderen.  Sinds het 
emeritaat van de geestelijke van Huize Valckenbosch heeft het Landelijk 
Bestuur voor de zorg van de ouderen van de christengemeenschap een 
geestelijk verzorger aangesteld, met wie zij regelmatig contact houdt.  

Ten tweede doet het Landelijk Bestuur een onderzoek naar de huidige situatie 
en nieuwe mogelijkheden voor antroposofische ouderenzorg. Daartoe houdt zij 
contact met het werkveld rond de ouderenzorg, onder andere met het bestuur 
van Warande. Door het thema te agenderen in de Landelijke Raad stimuleert 
zij enerzijds het gesprek binnen de gemeenten over de zorg voor de 
kwetsbaren die de kerk vaak niet meer kunnen bezoeken en uit het oog 
kunnen raken. Anderzijds doet zij onderzoek naar de behoefte aan woon/zorg 
onder ouderen in de gemeenten (behoeftepeiling). De onderzoeksresultaten 
kunnen aanleiding geven tot het opzetten van een werk-actieplan.  
“Willen mensen, zoals vroeger, naar het midden van het land verhuizen 
wanneer ze meer beschermd willen gaan wonen of moet het meer op locatie 
komen, verspreid over het land?” 
“te inventariseren of er initiatieven zijn in gemeenten of bij de lokale 
antroposofische vereniging.” 

Voorafgaand aan professioneel marktonderzoek zou men in gemeenten alle 
55+ kunnen vragen na te denken en ideeën te geven. Een gezamenlijke 
werkgroep van de Christengemeenschap en antroposofen zou de voorkeur 
hebben. 

Internationale berichten 
 
LOGOS-CONFERENTIE  7 - 11 OKTOBER 2022 DORTMUND 
Inhoudelijke en praktische informatie 
 
Via de digitale Nieuwsbrief ontvangt u uitgebreide informatie over de 
internationale conferentie ter ere van 100 jaar de Christengemeenschap. Het 
bevat informatie over de opzet van de conferentie, het programma globaal, het 
jeugdprogramma, aanmelding, kosten,  overnachtingsmogelijkheden, locatie 
en route, etcetera. 
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Ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet? Dan kunt u zich aanmelden door 
een email te sturen aan lukaskerkalkmaar@outlook.com   ovv aanmelding 
Nieuwsbrief met uw naam en emailadres. 
 
De informatie over de Logosconferentie vindt u ook op de website van de 
Christengemeenschap Alkmaar: https://alkmaar.christengemeenschap.nl/  
 
 
Afwezigheid geestelijken 
 
Ton Besterveld is afwezig van 22 april tot 7 mei 
Alle drie de priesters zijn bij de synode van 9 tot 11 mei.  
In noodgevallen kunt u de volgende personen benaderen: 
Cora Wildeboer:  072 - 5092596  of  06 - 13023142 
Trees Joop: 0226 - 701737 of 06 – 48365117 
 
 
Digitale Nieuwsbrief 
 
Indien u de digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een email sturen aan 
lukaskerkalkmaar@outlook.com ovv aanmelding Nieuwsbrief met uw naam en 
emailadres. 
 
 
 

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vijf keer per jaar en 
worden aan alle leden en belangstellenden toegezonden. Vier keer per jaar 

wordt daarbij meegezonden 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 

 
 

 
 
 
 



 14

 
REGELMATIGE EN INCIDENTELE 

BIJDRAGEN EN 
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN 

BELANGSTELLENDEN 
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS 

VOOR HET 
BESTAAN VAN DE 

CHRISTENGEMEENSCHAP 


