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1. Op twee vleugels verheft de mens zich boven de aarde: die van 
de eenvoud en die van de zuiverheid.  

2. Eenvoud moet er zijn in onze bedoeling, zuiverheid in de liefde. 
3. De eenvoud let op God, de zuiverheid omvat en smaakt Hem. 
4. Geen enkele goede daad zal een belemmering voor je zijn, als je 

in je hart niets meer verlangt wat niet goed is. 
5. Als je niets anders zoekt dan God welgevallig te zijn en je naaste 

te helpen, zal je innerlijke vrijheid genieten. 
6. Als je hart zuiver zou zijn zou ieder schepsel een spiegel van het 

leven en een boek van heilige onderrichting voor je zijn. 
7. Er is geen schepsel zo klein en nietig of het houdt je Gods 

goedheid voor ogen. 

Thomas a Kempis 
 
 
 
 
 
Tussen 1420 en 1427, 700 jaar geleden, verscheen het boek De Imitatio 
Christi, het meest beroemde boek dat Nederland heeft voortgebracht. 
Rudolf Steiner noemt het als een boek dat de mensenziel kan gebruiken 
om eerbied en devotie te ontwikkelen. Deze tekst komt uit het tweede 
boek, aansporingen voor een innerlijk leven, hoofdstuk 4: Zuiverheid van 
geest en eenvoud van bedoeling. 
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De Mensenwijdingsdienst   
 
Zondag:            om 10.00 uur; niet op 13 februari, 13 maart en 24 april  

op Scorlewald om 10.15 uur op 13 februari, 13 maart en 24 
april 

 
Op zondag 27 maart begint de zomertijd en gaat de klok één uur vooruit. 
 
De feesttijden 
 
Epifanie                         6 januari t/m 5 februari 
Trinitarische tijd             6 februari t/m 19 maart 
Lijdenstijd                     20 maart t/m 16 april 
Paastijd                        17 april t/m 25 mei 
 
Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst 
 
30 januari           Mattheüs 8: 1-13  De dienaar van de hoofdman 
  6 februari          Mattheüs 20: 1-16        De heer van de wijngaard 
13 februari          Lukas 8: 4-18               De zaaier 
20 februari          Johannes 5:1-16          De genezing van de verlamde 
27 februari          Lukas 18: 18-34           De rijke tempeloverste         
  6 maart             Mattheüs 4: 1-11          De verzoeking in de woestijn 
13 maart             Mattheüs 17: 1-9          De verheerlijking op de berg 
20 maart             Lukas 11: 29-36           Het teken van Jona 
27 maart             Johannes 6: 1-15         De spijziging van de vijfduizend 
  3 april               Johannes 8: 1-12         De overspelige vrouw 
10 april               Mattheüs 21: 1-11        Intocht in Jeruzalem 
             
De dienst voor de kinderen 
 
1 keer in de maand 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 dienst voor de kinderen. De diensten zijn 
op 27 februari en 27 maart.   
 
Evangelie-lezingen in de dienst voor de kinderen       
 
27 februari        Lukas 18: 18-34           De rijke tempeloverste        
27 maart          Johannes 6: 1-15          De spijziging van de vijfduizend 
10 april  Mattheüs 21: 1-11        Intocht in Jeruzalem 
17 april             Johannes 20: 1-18        Maria aan het graf 
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Liederen in de dienst voor de kinderen           
  
Trinitarische tijd  Hij is de ster, Hij is de zon 
Lijdenstijd 
Pasen                          

Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn 
        Open breekt de aarde, open breekt het graan 

 
 
Cursussen en gespreksgroepen  
 
Overdenkingen van het Onze Vader 
 
Op de 2de en 4de donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur 
overdenken we met een vast groepje gezamenlijk het Onze Vader. Dit doen we 
aan de hand van het boekje van H.Ogilvie  “Gedachten bij het Onze Vader, 
bewerkt door Wilma Bos”   
Per keer overdenken we één zin van het Onze Vader. Meedoen is daarom ook 
incidenteel mogelijk. In verband met de beperking van het aantal deelnemers 
tot 12, is aanmelding wel noodzakelijk bij fonsvandenboom@online.nl  
Het boekje is te verkrijgen via onze boekentafel in de hal voor 12.00 euro. 
 
Lezen voor de gestorvenen 
 
Eenmaal in de maand en wel op de tweede (of soms de derde) dinsdag van 
10.00 tot 11.00 lezen we met een groepje voor de gestorvenen uit het boek van 
Rudolf Steiner: Het leven van de gestorvenen. 
De namen van gestorvenen worden genoemd en er wordt een spreuk gelezen. 
(Het is geen discussie groep). Na het lezen gaat iedereen weer in rust en stilte 
naar huis. 
De groep is open voor iedereen die mee wil lezen, ook voor een kortere tijd. 
Wel is het fijn dat de groep gedragen wordt door een vaste basisgroep. 
De komende data zijn: 15 februari, 15 maart en 12 april. 
Wilt u meelezen neem dan even contact op met sarierolff@hotmail.com 
 
Bijeenkomsten 
 
Er zijn voor februari en maart geen bijeenkomsten gepland op de zondagen. 
Wel zijn er activiteiten op donderdagen. Er is dan geen mensenwijdingsdienst. 
Zie verder bij cursussen en gespreksgroepen. 
 
Jaarfeestvieringen voor de kinderen met de ouders 
 
Na de mooie warme adventstuin in december worden er weer verschillende 
activiteiten georganiseerd door de ouder/kind groep 



2 

 Maria Lichtmis viering op vrijdag 4 febr. Van 15.45 tot 17.15 uur. 
Samen winterliedjes zingen, met bijenwas een bolletje knutselen, iets lekkers 
eten, een verhaal en elkaar ontmoeten… 
 Palmpasen graan zaaien op zondag 10 april van 8.45 tot 9.25 uur 
Zingen, Zaaien en een mooi verhaal…met aansluitend de kinderdienst voor 
kinderen vanaf 7 jaar 
 Paastuin lopen en het ontkiemde graan ophalen uit de Paasgrot op zondag 
17 april om 8.45 uur tot 9.25 uur met verhaal. 
Daarna is er een kinderdienst voor de kinderen vanaf 7 jaar. 
De rest van de activiteiten is voor alle kinderen klein en groot. 
Info en opgave bij sarierolff@hotmail.com 
We zien jullie weer graag komen! Sarie Rolff, Joke Boersema en Greet van 
Veen. 
Als er mensen zijn die het leuk vinden om de ouder/kind groep te versterken of 
nieuwe ideeën hebben neem dan contact met ons op. 
 
 
Mededelingen van het convent 
 
Het convent van de gemeente wordt voorlopig gevormd door Ignaz Stegeman, 
Bastiaan Baan en Ton Besterveld. Zij nemen afwisselend de diensten voor hun 
rekening. Zij zijn alle drie ook beschikbaar voor gesprekken. Ton Besterveld 
coördineert hun activiteiten en vertegenwoordigt het convent in het bestuur.  
Mocht het dringend nodig zijn op zeer korte termijn contact te hebben met een 
geestelijke, bijvoorbeeld bij een sterfgeval, dan kunt u zich wenden tot het 
convent van Amsterdam. Het liefst via Ton Besterveld, bij geen gehoor 
rechtstreeks. 
 
Contactgegevens: 
Bastiaan Baan,           06-25263705              a.b.baan@gmail.com 
Ignaz Stegeman,        06-26906332              ignazstegeman@hotmail.com 
Ton Besterveld           06-49898082              ton.besterveld@upcmail.nl 
  
Convent Amsterdam: Marianne de Nooij     020 - 4415104 
 
Mededelingen van het bestuur 
 
Ella Amse, Wendela Beemsterboer en Wietse de Vries ronden hun bestuurs- 
(ondersteunende-) activiteiten af om ruimte te maken voor een nieuwe fase. 
Zie voor verdere informatie de digitale nieuwsbrief. 
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Berichten uit de gemeente  
 
Van de Kunstgroep 
 
Kunst in de kerk. 
 
Met advent hebben we de kerk met schilderijen en beelden weer ingericht. 
Het zijn werken van verschillende kunstenaars die betrokken zijn bij de 
gemeente van de Lukaskerk. 
Beelden van Obe Bootsma, schilderijen in de hal van Karin Klomp, Angela 
Koning, en Greet van Veen. In de gemeenteruimte van Nico Torenstra, Heide 
Saukorrippi en de mooie rozen van Erna Landweer te leen van Nelly Bakker. 
Hartelijk dank voor jullie inbreng!  
Informatie over de schilderijen kan altijd via Sarie Rolff ( De kunstenaars willen 
best wat van hun werk verkopen.) 
Vanaf Maria Lichtmis gaan we nieuw werk ophangen. 
 
Obe en Sarie zijn nog op zoek naar enkel mensen die de groep willen 
versterken en mee willen denken aan bv openstelling van de kerk om de kunst 
te bezichtigen en het organiseren van middagen waarop de kunstenaar 
toelichting geeft op zijn/haar werk.  
Ook willen we op zoek gaan naar kunstenaars die een workshop willen geven 
naar aanleiding van hun werk. 
Informatie bij Sarie  Rolff of Obe Bootsma 
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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 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 
lukaskerkalkmaar@outlook.com 

Via dit email adres kunt u zich tevens aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief. 

 
 
 

REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN 
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 

VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET 
BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


