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En dat is nu precies waar, wat mij betreft,  
   de uitdaging ligt; het punt waar wij, in deze tijd,  
   aangekomen zijn:  
   als Mensengemeenschap elkaar waarnemen in  
   ieders individueel lot en tegelijkertijd:  
   bouwen aan een gemeenschap, die het geestelijke 
   in de mens zichtbaar wil maken in de wereld van  
   vandaag.  
 
       Enerzijds dus: leven en streven voor je idealen, 
   Anderzijds: als ‘gemeenschap’ met dat streven in de 
   wereld zichtbaar willen worden. 
 
   
 
      (Emma Vink; Motief okt. 2020) 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: Lukaskerk om 10.00 uur: 6, 13, 20 en 27 december;  
 3, 10, 17 en 31 januari. 
 Geen dienst op zondag 24 januari. 
  Scorlewald: op zondag 13 december en 10 januari om  
  10.15 uur. 
Dinsdag:  op 8 december en 12 januari om 9.00 uur in de kleine 

cultusruimte. 
Donderdag: om 10.00 uur. Geen dienst op 24 december en 21 januari 
Zaterdag: op 12 december om 10.30 (dienst voor de gestorvene) 
 
Op 6 december en 10 januari wordt de dienst verzorgd door Adam Ricketts. 
Op 20 december en 31 januari wordt de dienst verzorgd door Bastiaan Baan. 
Op 3 januari wordt de dienst verzorgd door Ernst Terpstra. 
 
 
De feesttijden 
 
Trinitarische tijd    1 november t/m 28 november 
Advent   29 november t/m 24 december 
Kersttijd  25 december t/m 5 januari 
Epifanie    6 januari t/m 6 februari 
 
 
Diensten in de kersttijd 
 
Vrijdag   25 december  00.00 uur 
Vrijdag 25 december 08.00 uur 
Vrijdag 25 december 10.00 uur 
Zaterdag 26 december 10.00 uur 
Zondag 27 december 10.00 uur 
Dinsdag  29 december  10.00 uur 
Donderdag  31 december  10.00 uur 
Vrijdag  1 januari  10.00 uur 
Zondag  3 januari  10.00 uur 
Woensdag   6 januari  10.00 uur 
 
 
Op 25 december, 1e Kerstdag, is er tussen 9.00 en 10.00 uur koffie met  
Kerstbrood.  
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Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst  
 
29 november  Lukas 21: 25-36 De wederkomst van Christus 
6 december  Lukas 21: 25-36 De wederkomst van Christus 
13 december  Mattheüs 25:1-13 Gelijkenis van de tien  
      maagden 
20 december  Lukas 1: 26-38  Aankondiging aan Maria 
25 dec. 00.00 uur Mattheüs 1: 1-25 De geboorte van Jezus 
25 dec. 08.00 uur Lukas 2: 1-20  Verkondiging aan de herders 
25 dec. 10.00 uur Johannes 21: 15-25 De Opgestane en Petrus 
26 december    Lukas 2: 1-20  Verkondiging aan de herders 
27 december  1. Johannes 1: 1-10 God is licht 
29 en 31 december  1. Johannes 4: 1-17 God is liefde 
1 januari  Lukas 2: 21-40  De besnijdenis  
3 januari  1. Johannes 4: 1-17 God is liefde 
5 januari  1 Johannes 1, 1-15 God is licht 
6 t/m 10 januari  Mattheüs 2: 1-12 Aanbidding priesterwijzen 
17 januari  Lukas 2: 41-52  Twaalfjarige Jezus in de 
      tempel 
24 januari  Johannes 2: 1-11 Bruiloft te Kana 
31 januari   Mattheus 8: 5-13 De dienaar van de hoofdman 
7 februari  Mattheüs 20: 1-16 De heer van de wijngaard 
 
Liederen in de Mensenwijdingsdienst  
 
Advent  Heilig, heilig zijt Gij, onze heer 
  God is liefde 
Kersttijd Geopenbaard zij God in hemelhoogten 
  God is liefde  
Epifanie Laat uw aangezicht over ons lichten 
  De God van de vrede 
 
 
Dienst voor de kinderen 
 
Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er 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 
zondagsdienst. Data: 13 december, 26 december en 17 januari. 
 
Op 26 december, 2e kerstdag, is er vooraf zingen met de kinderen met 
instrumentjes. Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst en/of de 
godsdienstlessen kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld,  
T 06-29343288.  
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Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen  
 
13 december  Lukas 1:26-38   De aankondiging aan Maria 
26 december Met Kerst wordt de bijzondere Kerstdienst voor de 

kinderen gelezen. 
17 januari  Mattheüs 2: 1-12 Aanbidding priesterwijzen 
 
Liederen zondagsdienst voor de kinderen  
 
Advent  Maria door een doornwoud ging 
Kerst  Nu zijt wellekome 
Epifanie Hoe helder staat de morgenster 
 
 
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: 14 en 28 januari.  
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: 8 december en 12 januari 
 
 
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.  
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Iedereen kan deelnemen. Edith Schoneveld leidt het gesprek, maar het is een 
vrije uitwisseling tussen de deelneemsters en deelnemers. 
Datum: 3 december en 7 januari. 
 
 
Bijeenkomsten  
 
Het programma is onder voorbehoud van eventueel nieuwe coronamaatregelen. 
Aanmelding tenzij anders aangegeven bij wendela.beemsterboer@gmail.com 
 
Za 28 november 16.30 uur Afsluiting van het kerkelijk jaar 
    (zie mededelingen) 
Zo 29 november  9.30 uur Bothmergymnastiek en spraakvorming 
    (zie mededelingen) 

          9.30 uur Gesprek met Nico Torenstra 
    (zie mededelingen) 

  11.30 uur Toelichting Heleni Greeve over haar  
    schilderijen (zie mededelingen) 

  15.30 uur Adventstuin (zie mededelingen) 
Do 3 december   11.30 uur Gesprek 1e donderdag van de maand 
Za 5 december      9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor  
     ‘huis en tuin’ 
Zo 6 december   11.30 uur Inhoudelijk gesprek olv Adam Ricketts  
Di 8 december    10.00 uur Lezen voor de gestorvenen 
    (zie mededelingen) 
Za 12 december 14.00 uur Gesprek met Nico Torenstra 
Zo 13 december 11.30 uur Gesprek over het epistel van Advent 
    (zie mededelingen) 
Do 17 december  16.30 uur Overleg Programmagroep 
Za 19 december   10.00 uur Gesprek met Nico Torenstra 
Zo 20 december 11.30 uur Concert Lobt den Herren 
    (zie mededelingen) 
Zo 20 december 11.30 uur Concert Lobet den Herren 

(zie mededelingen) 
Za 26 december    9.00 uur Kerstzingen met de kinderen 
    (zie mededelingen) 
Zo 27 december 11.30 uur Opmaat en gesprek over de 13 heilige nachten 
    (zie mededelingen) 
Di 29 december  11.30 uur Opmaat en gesprek over de13 heilige nachten 
Do 31 december 11.30 uur Opmaat en gesprek over de 13 heilige nachten 
Vrij 1 januari    11.30 uur Opmaat en gesprek over de 13 heilige nachten 
Za 2 januari   10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor  
     ‘huis en tuin’ 
Zo 3 januari  11.30 uur Koffie en ontmoeting 
Do 7 januari   11.30 uur Gesprek 1e donderdag van de maand 
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Zo 10 januari  11.30 uur Inhoudelijk gesprek door Adam Ricketts 
Di 12 januari  10.00 uur Lezen voor de gestorvenen 
Do 14 januari  11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo 17 januari  11.30 uur Vijfkamp en Bothmergymnastiek 
    (zie mededelingen) 
Do 21 januari 16.30 uur  Overleg Programmagroep 
Zo 24 januari` 10.00 uur Gesprek met Nico Torenstra 
Do 28 januari 11.30 uur  Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo 31 januari 11.30 uur Bastiaan Baan over De maanden na kerstmis,  
    rijkdom uit de leegte  
 
Mededelingen bij het programma 
 
Afsluiting van het kerkelijk jaar; zaterdag 28 november 16.30 uur 
 
Op de laatste dag van het kerkelijk jaar, de dag voor het begin van de 
adventtijd, kijken we terug op het jaar dat achter ons ligt. We staan stil bij de 
sacramenten en de rituelen die zijn voltrokken, bij de lezingen, 
gespreksgroepen, tentoonstellingen en andere activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. We staan ook stil bij de activiteiten die door alle vrijwilligers  
en betrokkenen aan de gemeente zijn bijgedragen.  
 
We kijken terug op een jaar dat in veel opzichten geen gemakkelijk jaar is 
geweest. We brengen dit jaar nu tot een afronding. Het jaar wordt afgesloten 
met een cultische dagsluiting.  
 
Tussen de zitplaatsen wordt 1,5 m afstand aangehouden en u wordt verzocht 
voldoende afstand tot elkaar te houden.  
 
U kunt zich opgeven bij wendela.beemsterboer@gmail.com 
 
Aanvang 16.30 uur in de gemeentezaal van de Lukaskerk.  
 
Gesprekken over een christelijke gemeente 
 
De gemeente als lichaam van Christus, het schilderij van Leonardo da Vinci 
van het laatste avondmaal, waarop zo duidelijk te zien is hoe iedere apostel zo 
geheel anders is dan de andere. Dat is het uitgangspunt voor onze gesprekken 
waarin Nico Torenstra ons meeneemt. 
 
Hoe voelt dat wanneer je deze uitverkoren groep zo bijeen ziet? Dat ze 
ondanks de vragen, de problemen e.d. die er kennelijk zijn (en waar hun 
lichaamstaal zo duidelijk over is) daar toch hun tehuis hebben gevonden? 



 8 

Het voeren van een gesprek hierover, je eigen inbreng daarin te mogen 
hebben, proberen te verwoorden wat je bezig houdt, elkaar bevragen, dat is 
een belangrijk aspect van deze groep. 
Dat is moeilijk en nieuw in het land van religiositeit. In het algemeen zijn je 
religieuze vragen en je religieuze ervaringen strikt persoonlijk. Maar in onze tijd 
is het vooral de geestelijke wereld die ons daarom vraagt. 
 
We willen kijken naar de toekomst van de Christengemeenschap, maar doen 
dat door eerst te kijken naar waar wij nu staan, waar ieder van ons staat, zodat 
we elkaar daarin kunnen ontmoeten. Niet om te komen tot een 
gemeenschappelijke theologie of leer of visie…. Maar door de 
gemeenschappelijke gedachten en ervaringen van vrije individualiteiten die in 
die verscheidenheid een eenheid vormen. Door het samen te DOEN. 
Stap voor stap ontwikkelt zich dan een toekomstige gemeente, een 
toekomstige Christengemeenschap. 
 
Met dit proces gaan wij rustig verder, indien wenselijk of nodig met behulp met 
Theorie U als instrument dat ons kan helpen om tot een open gesprek te 
komen. 
 
Nico en Wendela. 
 
Data: zondag 29 november 9.30 uur, zaterdag 12 december 14.00 uur,  
zaterdag 19 december 10.00 uur en zondag 24 januari 10.00 uur. 
 
Er zijn nu 15 deelnemers, er kunnen nog maximaal 3 mensen bij.  
Aanmelding bij wendela.beemsterboer@gmail.com 
 
 
Vijfkamp en bothmergymnastiek olv Bea Dijkman en Veronique Delattre. 
Zondag 29 november 9.30 uur en zondag 17 januari 11.30 uur 
 
Er is mij, Bea, gevraagd iets met de Bothmer-gymnastiek te doen met als 
thema de Griekse vijfkamp.  
Voor de Grieken was de harmonie belangrijk bij het beoefenen van deze 
onderdelen, te weten: lopen, springen, worstelen, discuswerpen en 
speerwerpen. Het ging hen om de schoonheid van de beweging.  
 
Bothmer was onder de indruk van de Griekse kunst en toen Steiner hem vroeg 
om een gymnastiek-“systeem” te ontwikkelen dat paste bij de achtergronden 
van de vrije-school-pedagogiek, liet hij zich hierdoor inspireren. In zijn tijd was 
de gymnastiek erg fysiek gericht; maar hij wilde ook de lichtkrachten mee laten 
werken. Met zijn bewegen schept hij evenwicht in de drie ruimterichtingen en in 
het accent op binnen en buiten. 
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Nu wordt mij ook de vraag gesteld om dit thema van de vijfkamp uit te werken, 
samen met een spraakvormer. Dat vind ik boeiend, het is goed om een thema 
van verschillende kanten te bekijken en Veronique Delattre is bereid om hier 
aan mee te doen. 
 
Er zijn intussen twee bijeenkomsten geweest. De derde bijeenkomst is op 29 
november. Op 17 januari, de laatste bijeenkomst, is het thema de speer. 
 
Er kunnen nog mensen meedoen. 
Aanmelding bij Liesbeth  Lünnemann lielue53@gmail.com  
 
Vrijwillige bijdrage. 
 
 
Toelichting Heleni Greeve op haar schilderijen  
Zondag 29 november 11.30 uur 
 
In het gemeentebericht van april-mei 2020 heeft Heleni zich al voorgesteld. 
Haar werk zal nu in twee periodes in de kerk hangen, namelijk van Advent tot 
Kerst en van Driekoningen tot het einde van de Epifanie. 
 
In de 13 heilige nachten, van 24 december tot en met 6 januari, hangt in de 
kerk “Het Droomlied van Olav Asteson”, zoals geschilderd door Erna 
Landweer. De schilderijen zijn in bezit van de Christengemeenschap. 
 
Aanmelding bij wendela.beemsterboer@gmail.com  
 
Advent, ontmoeting en gesprek; zondag 13 december 11.30 uur 
 
Gesprek over de beleving en de betekenis van de adventstijd.  
Eigen inbreng is welkom. Met een opmaat over het advent-epistel door 
Edith Schoneveld. Aanmelding bij  wendela.beemsterboer@gmail.com 
 
 
Heilige nachten, ontmoeting en gesprek; 27, 29, 31 december en  
1 januari 11.30 uur 
 
De tijd van de Heilige nachten is een bijzondere tijd. Dat de grens met de 
geestelijke wereld heel teer is kun je merken aan de stemming, aan ervaringen 
en dromen.  
We spreken over de betekenis van de teksten die aan het altaar klinken tijdens 
de Heilige nachten. Er is ruimte voor eigen inbreng. 
Met een opmaat van Edith Schoneveld.  
 
Aanmelding bij wendela.beemsterboer@gmail.com 
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Lobe den Herren - Zondagochtendconcert 20 december 
 
(onder voorbehoud van de op dat moment geldende regels voor 
samenkomsten) 
Een vocaal trio bestaande uit Iris Wimmers sopraan, Janneke Schuppert 
sopraan en Wilma Bos alt brengen een programma van religieuze muziek met 
een Adventskleur. U gaat luisteren naar prachtige muziek die de ziel verwarmt 
van o.a. Johan Vierdanck en John Rutter. Paul Valk gaat begeleiden op orgel 
en zal ook een enkel stuk spelen voor orgel solo.  
 
Duur van het concert:30 minuten 
Aanvang: 11.30 uur  
Bij grote belangstelling volgt een tweede ronde om 12.30 uur 
 
Aanmelden vooraf bij Tineke Pander: Pandite.hm@gmail.com 
 
Toegang: vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Lezen voor de gestorvenen; 8 december en 12 januari 
 
Op de tweede dinsdag van de maand komen we met een klein groepje bij 
elkaar om te lezen voor de gestorvenen. We doen dit nu bijna twee jaar.  
We lezen voor uit het boek: Het leven van de gestorvenen van R Steiner. 
In deze tijd waarin er ook mensen uit ons groepje thuis lezen beleven we de 
bijzondere sfeer die er vanuit gaat om dit samen te mogen doen.  
We gedenken degenen die net zijn overleden maar vragen ook onze dierbare 
gestorvenen om te komen “luisteren”. 
 
Bijzonder is dat de namen in het boek van de gestorvenen dat in de hal staat 
levendiger worden. Leest u hier ook weleens in? Vast! Ziet u dan ook de mooie 
bloem die erbij staat te stralen? Rudolf Steiner spreekt erover dat in het licht 
rondom de bloemen de gestorvenen aanwezig kunnen zijn... 
 
Deze kleine groep is een open groep, dat betekent dat u altijd een keertje of 
voor een bepaalde tijd mag mee komen voor- lezen. 
We zitten op de zolder maar nu in de tijd van afstand houden in de 
gemeenteruimte.  
 
We lezen van 10.00 tot 10.45 uur. 
  
De volgende data zijn 8 december en 12 januari.  
 
Je kunt je opgeven bij sarierolff@gmail.com  
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Jaarfeest vieringen voor de kinderen met hun ouders 
 
Adventstuintje; adventszondag 29 november van 15.30 tot 17.00 uur 
 
De adventstuin mag weer gelopen worden op de eerste adventszondag 29 
november van 15.30 tot 17.00 uur. 
 
De altijd groen blijvende spiraal lopen, je kaarsje aansteken aan de grote kaars 
in het midden en je lichtje plaatsen op de weg die je gaat naar het kerstfeest 
toe.... Een heel bijzonder gebeuren voor de kinderen in deze tijd. 
Op tweede kerstdag (zaterdag) is er de kerstkinderdienst voor de kinderen! 
 
Vooraf gaan we sfeervolle kerstliedjes zingen met instrumentjes. 
Vanaf 9.00 tot 9.30 uur voor alle kinderen.  
De kinderkerstdienst daarna is voor kinderen vanaf 7 jaar. 
 
Wilt u komen? Fijn! Geef u dan wel even op bij sarierolff@gmail.com 
Opgeven is verplicht in deze tijd van maatregelen rondom de Corona  
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Berichten uit de gemeente 
 
Orgelspel 
 
Ik heb een zware tijd achter de rug. Ik woon nu in Zuid-Scharwoude. 
Orgelspelen is mijn passie en dat heb ik in de afgelopen twee jaar wel gemist. 
Ik speel al een tijd weer in de Remonstrantse Kerk en ben blij om ook in de 
MWD orgel te spelen. Ik speel nu wekelijks weer met ondersteuning van Obe 
in de kerk, muziekstukken die ik goed ken maar ook weer de muziek die in de 
Christengemeenschap gespeeld wordt. Ik ga binnenkort in overleg met de 
muziekgroep weer beginnen met het orgelspel in de Mensenwijdingsdienst.  
Ik ben eraan toe en zie ernaar uit, het zal ook van beide kanten wennen zijn de 
klanken van het orgel weer in de dienst te horen. Voor mij is het belangrijk om 
in wederkerig vertrouwen elkaar te dragen om de bijdrage van de muziek ook 
werkend te laten zijn in de MWD. Zijn er punten van aandacht, laat mij dit dan 
weten. 
Jan Visser 
 
 
Sjechina  
 
Sjechina, 
de oude ballingen hebben gezegd: 
 
je leeft hier in ballingschap 
want binnen de beklemming  
 
van vorm en lichaam en tijd. 
Maar ben je ook niet 
 
de argeloos inwonende, 
vuurvlinder, lichtpluisje, gek 
 
deeltje oneindige nulruimte, 
vrouwelijk toch 
 
warm nabij aan  
humus en bloemblad en vrucht? 
 
 
Hans Andreus 
 
 
Sjechina: joods-religieus begrip, ongeveer te vergelijken met “godsvonk”. 
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Nieuw verschenen boek van Bastiaan Baan 
 
Onlangs was de priester Bastiaan Baan in de Lukaskerk om zijn nieuwe boek 
Wegen naar Westerse meditatie te presenteren. Omdat dit stukje net hiervoor 
ingeleverd diende te worden, kan ik over die presentatie niets verwoorden.  
De info van de uitgever Christofoor  vermeldt het  ongeveer zo: 
 
Dit boek is een weerslag van ruim 50 jaar oefening in meditatie.  
 
In dit boek worden de centrale thema’s van meditatie in verbinding gebracht 
met klassieke westerse methoden, zoals die onder meer in de stroming van het 
Johanneïsche christendom en de Rozenkruisers werden beoefend. Daarnaast 
vormen veel praktische aanwijzingen van Rudolf Steiner een leidraad door het 
thema westerse meditatie. Een fijn boek dat als wegwijzer ook inleidende 
gedachten en voorbereidende oefeningen geeft. 
Eerder schreef Bastiaan ook de boeken: Wegen naar Christelijke meditatie, 
Bronnen van cultisch handelen en was medeauteur van de boeken 
Gesprekken over de cultus, Bronnen van het christendom; Petrus, Paulus en 
Johannes.  
 
Wegen naar westerse meditatie kost € 22.95 en is op de nieuwe boekentafel te 
koop.  
Het boek zal worden opgenomen in de bibliotheek waar ook de hierboven 
beschreven boeken van Bastiaan Baan te leen zijn. 
 
Greet van Veen 
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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 verzendingen zijn hierbij 
inbegrepen.  
 
Nieuwe belangstellenden en mensen die toegevoegd willen 
worden aan de verzendlijst kunnen dit laten weten op 
pmlukaskerk@outlook.com    

 
 
 
 

REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN 
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN 

BELANGSTELLENDEN 
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET 

BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP 
 
 
 
 
 
 
 


