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  Er bestaat niet één herder die alle 
  verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn 
  van iedereen. Ieder van ons wordt gevraagd 
  hoeder van broeder mens te worden. 
   De kiem voor een geheel nieuwe 
  mensengemeenschap is op die manier in 
  handen van ieder van ons gelegd. 
  Die gemeenschap zal langzaam ontstaan 
  wanneer het gebrek van de ander mij een 
  impuls geeft tot sociaal handelen. 
 
      Ellen Huidekoper
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Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: om 10.00 uur, niet op 10 februari en 3 maart 

Op Scorlewald, om 10.15 uur op 10 februari en 3 maart. 
Dinsdag: Op 12 februari en 26 maart om 9.00 uur in  
  de kleine cultusruimte 
Donderdag: Om 10.00 uur  
Zaterdag: Op 2 februari en 2 maart om 10.00 uur. 
 Op 9 februari om 10.30 uur de Mensenwijdingsdienst voor de 

gestorvene, voor Michaël Christison Harten. 
  
Op zondag 31 maart begint de zomertijd en gaat de klok één uur vooruit. 
 
De feesttijden 
Epifanie  6 januari t/m 2 februari 
Trinitarische tijd  3 februari t/m 23 maart 
Lijdenstijd  24 maart t/m 20 april 
 
Evangelielezingen in de Mensenwijdingsdienst 
27 januari Mattheüs 8: 5-13 De hoofdman te Kapernaüm 
3 februari Lukas  13:10-17 De kromme vrouw 
9 februari* Mattheüs 13: 24-30 Het goede zaad 
17 februari Mattheüs 20: 1-16 De Heer van de Wijngaard 
24 februari Lukas 8: 4-15  De zaaier 
2 maart*  Lukas 18:18-34  De rijke tempeloverste 
10 maart Mattheüs 4: 1-11 De verzoeking in de woestijn 
17 maart Mattheüs 17: 1-9 De verheerlijking op de berg 
24 maart Lukas 11: 29-36 Het teken van Jona 
31 maart Johannes 6: 1-15 De spijziging van de vijfduizend 
7 april  Johannes 8: 1-12 De overspelige vrouw   
 
* op zaterdag in verband met de dienst op Scorlewald op zondag 
 
Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
Epifanie  Laat uw aangezicht over ons lichten 
   De God van de vrede 
Trinitarische tijd  Zie ons aan in uw offer verenigd 
   De God van de vrede 
Lijdenstijd  Wees ons nabij o Heer 
   Dood noch leven 
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De zondagsdienst voor de kinderen 
 
Eén keer in de maand, aansluitend bij de feesttijden, is er een zondagsdienst 
voor de kinderen als er minimaal 2 kinderen aanwezig zijn. Aanvang om 9.00 
uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om 9.25 uur de 
dienst voor de kinderen, op 17 februari en 24 maart. Ouders die hun 
schoolgaande kinderen voor het eerst willen laten deelnemen aan de diensten 
worden gevraagd vooraf contact op te nemen met Edith Schoneveld  
T 06 - 29 34 32 88 
 
Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
17 februari Mattheüs 20: 1-16 De Heer van de Wijngaard 
24 maart Mattheüs 17: 1-9 De spijziging van de vijfduizend 
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
Trinitarische tijd  Hij is de ster, hij is de zon 
Lijdenstijd  Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn 
 
 
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.  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Met Edith Schoneveld. 
 
Werkgroep sociaal sacramentalisme 
 
In maandelijkse bijeenkomsten werken we aan bewustzijn in ons dagelijks 
handelen. Het goddelijke is altijd om ons heen. Maar het lukt niet altijd om 
daar in ons sociale handelen verbinding mee te maken. Als uitgangspunt 
gebruiken we het boek: ‘Bouwstenen voor een sociaal sacramentalisme’ van 
Dieter Brüll. We spreken over de inhoud van het boek en werken daarnaast 
praktisch met elkaar. Elke 3e dinsdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 
uur in de Lukaskerk. Inlichtingen bij Edith Schoneveld T. 06 - 29 34 32 88 
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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. 
Er wordt voorgelezen uit het boek van Rudolf Steiner “De wereld van de 
gestorvenen” en het duurt ongeveer 30 minuten. 
Aan het begin en aan het eind wordt een spreuk gelezen of een stukje uit het 
Johannesevangelie. Informatie bij Sarie Rolff, T 072 - 56 22 625 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Za 2 februari  10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor 
      'huis en tuin'  
Zo 3 februari  11.30 uur Gesprek van bestuur en gemeente 
Wo 6 februari 19.30 uur Bijeenkomst van het   

  gemeentebestuur 
Do 7 februari  11.30 uur Gesprek op 1e donderdag van de 
     maand 
Za 9 februari  10.30 uur  Dienst voor de gestorvenen   
Do 14 februari  11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-
      evangelie 
Zo 17 februari  11.00 uur Koffiedrinken  
Di 19 februari  19.30 uur Werkgroep sociaal sacramentalisme 
      (zie mededelingen) 
Do 21 februari  11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 24 februari 11.30 uur  Gesprek over de  

              Mensenwijdingsdienst 
Do 28 februari 11.30 uur   Gespreksgroep over het Mattheüs-

  evangelie 
Za 2 maart  9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor 
   Huis en tuin (10.00 Mwd) 
Wo 6 maart  19.30 uur Bijeenkomst van het  
     gemeentebestuur 
Do 7 maart  11.30 uur Gesprek op 1e donderdag van de 
     Maand 
Zo 10 maart  11.30 uur Marian Boontjes De Aarde is van  
     Iedereen (zie mededelingen) 
Do 14 maart  11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs- 
     Evangelie 
Zo 17 maart  11.30 uur Cilia ter Horst over haar ervaringen in 
     Syrië (zie mededelingen)  
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Di 19 maart  19.30 uur Werkgroep sociaal sacramentalisme 
      (zie mededelingen) 
Do 21 maart  11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 24 maart 11.30 uur Gesprek over de  
   Mensenwijdingsdienst     
Do 28 maart 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs- 
   Evangelie 
 
Vooraankondigingen programma april 
 
Zo 7 april   11.30 uur  Maria Ratering (zie mededelingen) 
 
Palmzondag 14 april     11.30 uur  uitvoering Stabat Mater (van Pergolesi)  

door Janneke Schuppert sopraan 
Wilma Bos alt, Jan Visser orgel. 

 
 
Mededelingen bij het programma 
 
Werkgroep sociaal sacramentalisme 
 
Op dinsdagavond 15 januari om 19.30 ging de werkgroep sociaal 
sacramentalisme van start, maandelijks op elke derde dinsdag van de maand. 
De werkgroep is ontstaan tijdens de avonden over het sacramentele gesprek 
in oktober van het afgelopen jaar. Ieder die wil kan aan de werkgroep 
deelnemen. Als uitgangspunt nemen we het boek: ‘Bouwstenen voor een 
sociaal sacramentalisme’ van Dieter Brüll.  
 
“In deze toekomst verkennende schets wordt aangegeven hoe de 
sacramenten ook in de menselijke ontmoeting voltrokken kunnen 
worden. Sociaal sacramentalisme: geestelijke krachten drukken zich uit 
in sociaal handelen. Een wijds toekomstperspectief? Het begin ligt in 
ons dagelijks handelen.” 
Het goddelijke is altijd om ons heen. Maar het lukt niet altijd om daar in ons 
sociale handelen verbinding mee te maken. Hoe kunnen we ons bewust 
worden van de krachten die hier werken, in onszelf en in de ander? 
De eerste avond in januari werd voorbereid door Edith Schoneveld en Frans 
Ooms. Zij lazen in het boek en brachten elk als opmaat iets naar voren dat 
hen heeft geraakt en waarover we met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarna 
werkten we praktisch met elkaar. Afhankelijk van onze ervaringen zal deze 
werkwijze vervolgd worden en kan ieder die dat wil samen met iemand anders 
een volgende avond voorbereiden. 
Elke 3e dinsdag van de maand om 19.30 uur in de Lukaskerk.  
Inlichtingen bij Edith Schoneveld T. 06 - 29 34 32 88 
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Zondag 10 maart 11.30 De aarde is van iedereen 
Storytelling & muziek 
 
Hoe blijft de aarde een vitaal geschenk voor alle kinderen die vandaag en 
morgen worden geboren? We laten er verteltheater op los en geven op die 
vraag een hoopvol én haalbaar antwoord. De verhalen worden omlijst door 
cellomuziek en een kleurrijk decor.  
 
Stelt je eens voor: een levendig landschap met vruchtbare akkers, koeien in 
de wei, weelderige bomen en kleurrijke bloemen. Een landschap waar vogels 
kwetteren, insecten zoemen, het slootwater en de lucht schoon zijn. Klinkt dat 
te mooi om waar te zijn? Op een biodynamische boerderij is dit de dagelijkse 
praktijk. Intuïtief weet je: zo hoort het te zijn, zo leren we het aan onze 
kinderen. Deze ontroerende voorstelling brengt intuïtie en realiteit bij elkaar. 
Een grootmoeder en een boer vertellen hun verhalen. Ze leggen hun oor te 
luisteren bij een wijze indiaan. Hij weet nog dat je bij je geboorte de aarde 
cadeau krijgt. 
 
Grootmoeder, boer en opperhoofd 
De performance is een initiatief van verhalenvertelster en grootmoeder Marjan 
Boontjes. De levenslust van haar kleinkinderen spoorde Marjan aan om op 
zoek te gaan naar oplossingen voor een vitale en vruchtbare aarde. Als 
student had zij de toespraak van opperhoofd Seattle aan de muur hangen. 
Zijn visie op een respectvolle omgang met Moeder Aarde vond Marjan anno 
nu terug in het werk van Stichting Grondbeheer. In deze performance brengt 
Marjan de oer-toespraak van Seattle (vertolkt door o.a. acteur/regisseur 
Caroline van Leerdam) samen met het ervaringsverhaal van David Borghouts, 
biodynamische boer op vrije grond van de Noorderhoeve in Schoorl. Een 
actuele voorstelling die niet alleen stof tot nadenken geeft maar ook 
handelingsperspectief. Duur: 60 minuten + gelegenheid tot napraten. Een 
voorstelling voor volwassenen; kinderen van 12+ welkom. 
 

Zondag 17 maart 11.30 uur Cilia ter Horst over haar ervaringen in Syrië  

Op zondag 17 maart verzorgt Cilia ter Horst een inhoud na de dienst van 
11.30 - 12.30. Zij studeerde Religiestudies en Arabisch in Amsterdam. Tussen 
2004 en 2008 verbleef zij een aantal periodes in Syrië om beter Arabisch te 
leren en het (religieuze) leven aldaar te leren kennen. Zij kwam daar onder 
meer in contact met de Italiaanse pater Paolo Dall’Oglio, die zich als abt en 
islamwetenschapper inzette voor de intensieve dialoog tussen christenen en 
moslims, en met de Nederlandse pater Frans van der Lugt, die zich als abt en 
psychotherapeut inzette voor de ontwikkeling van de mensen. 
Beide paters zijn in de oorlog omgekomen. Cilia zal vertellen over hun leven 
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en werk en over haar eigen ervaringen in Syrië. Van Frans van der Lugt heeft 
zij onlangs drie in het Arabisch geschreven boekjes naar het Nederlands 
vertaald, die in februari gebundeld zullen verschijnen onder de titel: " Wie ben 
jij o liefde?". Het boek is na afloop van de inhoud te koop. De prijs is € 20.  

Graag een vrijwillige bijdrage, die bestemd is voor Cilia 
 
Zondag 7 april 11.30 uur Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci  
 
Na de dienst spreekt Maria Ratering over dit kunstwerk. 
Tussen 1494 en 1498 schilderde Leonardo da Vinci dit meesterwerk. 
Al sinds jaren maakt Maria een studie van dit fresco dat steeds opnieuw een 
stukje prijs gaf van zijn grootse inhoud, die met de zin van ons aardse 
bestaan en ons Menszijn te maken heeft. Wat spreekt er uit de onderlinge 
verhoudingen van de afgebeelde figuren; bijv. tussen Christus en Judas, wat 
vertelt het over het verraad. Ook Rudolf Steiner heeft hierover op meerdere 
plaatsen in zijn werk geschreven. 
 
 
25 jarig jubileum Lukaskerk 
 
Op 19 december 2018 was het 25 jaar geleden dat de Lukaskerk werd gewijd 
en dat in het gebouw de eerste mensenwijdingsdienst werd gehouden. Op 19 
april 2019 is het 10 jaar geleden dat ons gebouw de naam Lukaskerk kreeg. 
Daarom gaan we in 2019 een jubileumviering organiseren.  
 
Op woensdag 19 december, de datum van het jubileum, werd de 
Mensenwijdingsdienst gecelebreerd met een kleine herdenkingstoespraak. 
Op zondag 23 december daarna hebben we het jubileum feestelijk herdacht 
met koffie en gebak. Daarbij zijn de eerste stappen zijn gezet voor de 
voorbereiding van een het jubileumviering. Een werkgroepje heeft de 
contouren geschetst, waarbij het uitgangspunt is dat het gaat ontstaan uit de 
leden van de Christengemeenschap in Alkmaar.  
Het thema wordt de verbinding tussen religie, kunst en wetenschap. Volgens 
Rudolf Steiner is de samenhang daartussen een voorwaarde om tot een 
christelijke cultuur te kunnen komen. We willen dit thema ook aanbieden aan 
de Gemeente Alkmaar, met vragen als: wat is de samenhang tussen religie, 
kunst en wetenschap en wat is het belang daarvan voor de samenleving. 
Want ook voor een stad zijn deze vragen cruciaal. Waar de zwaartepunten 
komen te liggen of welke vorm het gaat worden, staat open.  
De jubileumviering wordt naar de buitenwereld gericht, om met de 
buitenwereld in gesprek te raken over de vragen die we allemaal als 
tijdgenoten hebben en waarmee we leven, die vragen om bewustzijn. 
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Bij het organiseren van een dergelijk project komen ook allerlei verschillende 
denkwijzen bij elkaar. We willen daar met bewustzijn mee om gaan, in vrijheid 
ook naar de ander. Ook in die zin is het een prestatie als daar iets van 
gerealiseerd kan worden. In de Lukaskerk kan daardoor de 
gemeenschapsvorming worden versterkt.  
 
Inmiddels zijn verschillende groepjes zich gaan vormen of doen pogingen 
daartoe. Een groepje pedagogie en religie, een groepje heilpedagogie en 
religie, Tuinarchitectuur, het kerkgebouw en verduurzaming,kunst en religie,  
een groepje dat zich bezighoudt met een terugblik, wat lukte er wel of niet in 
de gemeente en hoe veranderde dat de loop der dingen. Ook muziek wordt 
vast nog opgepakt.  
Dan is er de werkgroep die het geheel wil organiseren, bestaande uit Wim van 
der Mey, Hans Steenhorst, Nico Torenstra en Willem-Jan Güthschmidt. Alles 
is in wording en kan veranderen naar samenstelling of inhoud. Dat blijft niet zo 
maar nu zijn we in de pioniersfase. 
 
Elk groepje is nog in wordeing en staat open voor inbreng of meewerken. 
Ieder die mee wil werken is welkom en nodig. Want er komt veel bij kijken, 
zoals publiciteit in bladen, met name het schrijven van goede artikelen. En wie 
kennen misschien mensen uit bestuurlijke of andere organen van de 
gemeente Alkmaar, die zich ook met toekomstgerichte vragen bezighouden, 
om contact mee te leggen?  
 
In verband met de nodige voorbereidingstijd wordt voor de jubileumviering 
gedacht aan de maand september, de voorlopige datum is zaterdag 21 
september, daarbij wordt overwogen om te starten op vrijdag avond 20 
september. We houden u op de hoogte met nieuwsbrieven die in 
voorbereiding op de viering regelmatig zullen verschijnen. Deze ontvangt u als 
uw e-mailadres bij ons bekend is.  
 
De eerste nieuwsbrief over het jubileum verscheen in december, als u 
die niet heeft ontvangen en u wilt de nieuwsbrief wel ontvangen, geef 
dan uw e-mailadres door aan Frans Ooms: pm.lukaskerk@outlook.com 
 
Nieuwe kandelaars voor de Lukaskerk 

Op zondag 23 december  werd het idee voor vernieuwing van de kandelaars 
op het altaar opgepakt in relatie tot het 25 jarig jubileum. Tijdens de 
ledenvergadering in november werd voor het eerst gesproken over het 
eventueel vervangen van de kandelaars. Edith Schoneveld heeft naar voren 
gebracht dat de huidige kandelaars, in verhouding tot het grote altaar in 
Alkmaar, voor het gehele beeld van het altaar vrij dun zijn. Josephine Polman 
heeft aangeboden om de kandelaars aan de gemeente te schenken. Edith wil 
graag de gemeente betrekken bij het idee voor nieuwe kandelaars. Enkele 
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mensen hebben al aangegeven daarover te willen meedenken en ieder die 
zich daarbij wil aansluiten kan zich opgeven bij Edith Schoneveld.   
 
Samenvatting toespraak van Arij van der Vliet 
 
Arij van der Vliet is bij de bouw van de Lukaskerk betrokken geweest. Hij 
vertelde op 23 december  over het ontstaan van ons gebouw. 
 
25-Jarig kerkgebouw van De Christengemeenschap - beweging tot religieuze 
vernieuwing. De Lukaskerk 
 
Al geruime tijd voor 1990 was de gemeente in de weer om een grotere ruimte 
te vinden voor haar activiteiten. Een grotere cultusruimte was wenselijk en 
diverse malen was er grond aangeboden door de gemeente Alkmaar. Veel 
kwam niet in aanmerking omdat wij dan in de stad "verscholen" zouden zijn. 
Er zweefde een beeld voor ons dat het iets "opens" zou moeten zijn en 
daardoor wellicht ook voor belangstellenden en een buurt toegankelijk. Het 
huidige kerkje destijds stond in Schoorl aan de voet van de duinen in een 
bosrijke omgeving. Hoe zouden wij het met ons allen nu voor elkaar krijgen - 
en daar was moed voor nodig! - om iets van deze harmonieuze en intieme 
plek over te dragen aan de stad? Want de stad Alkmaar zou ons ontvangen. 
Zo voelden wij dat. De contacten met de gemeente Alkmaar was dan ook 
bijzonder prettig en meevoelend. Ze waren zelfs zo begaan met ons dat ze 
kerk plots maar een slag gedraaid hadden (dus niet meer oostwaarts gericht) 
omdat dat eenvoudiger was en kosten zou besparen. Na de schrik en 1 
telefoontje werd het gebouw weer rechtgezet d.w.z. de kerk stond weer 
oostwaarts - de opgaande zon tegemoet - gericht. 
 
 
 
Enige jaren later, mede door de inspirerende kracht van de architecten, bleek 
dat wij dat duinlandschap op een kunstzinnige wijze naar de grote stad 
hadden gebracht. Wij stonden er zelf van te kijken. Wij ontvingen zelfs een 
architectuurprijs! 
 
Dat kwam waarschijnlijk doordat wij met vele leden en vrienden en de 
architecten Peter van der Cammen en Marien Faasse van het bureau ORTA, 
het hele mogelijke gebouw “geproefd” hadden. Letterlijk en figuurlijk is het 
door onze ledematen gegaan. Wij moesten b.v. ons leren inleven in wat een 
hal betekent. Daar sta je dan denkbeeldig in en wat zou dan op z'n plaats zijn. 
Moet dat breed, hoog, lang zijn. Je komt van buiten en dit is je eerste 
kennismaking (steeds weer opnieuw) met een binnenruimte. Je eerste indruk 
is van groot belang. Wij nemen onbewust veel meer waar dan we denken.  
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Dus: hoe maak je het de zintuigen aangenaam zonder direct in de watten te 
worden gelegd of je innerlijk af te zetten. Zitten er bewustzijn wekkende 
elementen in waardoor je beseft dat je niet in zomaar een ruimte staat. Hoe 
ga je door wat voor een soort deur. Hoe voelt het een draagbalk te zijn. Met 
wat voor soort greep in je hand wil je een deur openen. En zo is er nog veel te 
noemen hoe dit gebouw wat er nu staat reeds eerder door de leden en 
vrienden destijds door hen heen is gegaan en hoe de architecten al die 
ervaringen in tekeningen, schetsen en ontwerpen hebben omgezet.  
 
Nog een "bijkomstigheid" is b.v. de tegelvloer van de cultusruimte. Over alles 
moest worden nagedacht, bekeken worden, diverse persoonlijke voorkeuren 
en afkeuren besproken, gediscussieerd worden, kortom: er was ook de 
nodige strijd. Zo ook met de vloeren. 
We kwamen er niet uit. Tot een laatste contact met de firma Peperkamp. Hij 
zei plots: kom eens mee. Ik heb hier een partij Afrikaanse tegels liggen van 
rivierklei. Is dit misschien iets? Het was een tamelijk rijk genuanceerd 
aardkleurenpallet. Spannend en niet precies wetend wat ons te wachten 
stond. Deze partij bleek precies het oppervlak van de vloer van de 
cultusruimte te beslaan! 
 
Maar de tijd drong. Dit proces heeft 2 jaar geduurd. Toen moesten wij met wat 
er toen aanwezig was het besluit nemen deze kerk te gaan realiseren. Alle 
innerlijke krachten werden omgezet in een uiterlijke realiteit. Er werd een daad 
gesteld. En nu staan wij hier. 
 
Een ruimte die van buiten open en uitnodigend eruit wil zien. Een ruimte die 
ook binnenin onszelf die openheid wil koesteren zodat het zowel voor de 
zintuigen als voor ons lief en leed een ruimte wil zijn waar gesprek zonder dat 
het dwingend wordt mogelijk is. Dat heet architectuur die er staat en tegelijk 
een bron wil zijn om verder te bouwen aan de toekomst.  
Niets is af en niets is voor altijd. Maar met elkaar hebben wij ervoor gezorgd 
dat wij er op deze manier ook mogen zijn in een regio die sterk in beweging is. 
Wij hebben ons hier mogen vestigen. Anderen willen dat ook. Er zal altijd 
gesprek blijven hoe het een met het ander te combineren valt.  
 
Aan dit hele proces zijn er natuurlijk ook kanttekeningen te plaatsen. Bedenk 
maar eens hoe moeilijk het was voor die leden die hun hart gegeven hadden 
aan dat mooie en bijzondere sacrale plekje in Schoorl. Het viel zeker niet mee 
te zien hoe vooruitstrevende gezichtspunten ervoor pleitten dat het toch beter 
zou zijn naar Alkmaar te verhuizen. Dat er twee kerkgebouwen zouden 
kunnen bestaan binnen een relatief klein gebied werd ook overwogen. 
Kortom: deze verschillende inbrengen moesten ook nog beiden hun plaats in 
dit hele proces zien te krijgen. Of dat helemaal gelukt is wil ik persoonlijk in 
het midden laten. 
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Bijzondere gebeurtenissen laten een beeld  opkomen dat er verscheidene 
mensen waren die binnen een relatief korte tijd achter elkaar stierven. Zouden 
zij hun intenties, welke deze ook waren m.b.t. de nieuwbouw, aan ons op de 
een of andere wijze hebben overgebracht. Hebben wij het goed beluisterd 
zodat wij meenden de nieuwbouw in Alkmaar te laten plaatsvinden? Deze 
open vraag zal ons telkens weer moeten bewegen om onze huidige plaats 
alhier in een helder licht zien te krijgen.  
De afgelopen jaren lieten zien dat er steeds weer bewustzijn wekkende 
gebeurtenissen plaatsvonden die een appel deden aan ons gevoel om in de 
Christusgeest met elkaar verder te gaan. Als je onderweg bent kan je van 
alles tegenkomen. Laten wij ons geen illusies maken. 
 
25 Jaar staat deze kerk er. Een architectonisch kunstwerkje. Een gebouw dat 
het duinlandschap naar Alkmaar heeft willen brengen en dat er goed verzorgd 
uitziet. Groen rondom en met plezier wordt er door veel mensen zowel in als 
rondom het gebouw gewerkt. Onze koster Wilma Bos heeft de afgelopen 25 
jaar hier zeer wel haar steentje toe bijgedragen dat het geheel een bezielde 
uitstraling heeft behouden. 
 
Er zijn ruimtes geschapen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Altijd weer 
levendige uitwisselingen, samen lief en leed delen, de ontmoetingsruimte 
biedt voor velen gelegenheid met de Christengemeenschap kennis te maken. 
 
De Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing. Een naam 
als grote uitdaging. In de cultusruimte - het middelpunt van dit gebouw - komt 
de mens weer tot zichzelf. De Mensenwijdingsdienst maakt de mens weer 
heel. Daar ontmoeten wij onze eigen innerlijke kwaliteiten en beseffen dat in 
beweging ook het woord weg zit. In de dienst gaan wij telkens weer de weg 
van het luisteren, dan onder andere onze beste kwaliteiten, ondanks onze 
zwakheden, te offreren, een wederzijds ontmoeten tussen de etherische 
Christus en wat er in ons wil leven en tenslotte, gesterkt door geestelijk 
voedsel -de communie- zien wij ons doel weer voor ogen om de wereld in te 
trekken. Zo beleeft een kerkgebouw haar functie als doel en weg.  
 
Om dit dan ook architectonisch te ondersteunen en te bevestigen lijkt mij ons 
bouwwerk een geslaagd kunststuk te zijn. Laten wij ons het komende jaar als 
jubileumjaar bezinnen op onze naam Lukaskerk en wellicht nog meer op onze 
eerste naam waarmee De Christengemeenschap op aarde is gekomen: 
Beweging tot religieuze vernieuwing.  
 
Een themadag over Kunst - Wetenschap - Religie wordt voorbereid, diverse 
werkgroepen kunnen in het leven worden geroepen met daarbij kunstzinnige 
activiteiten, cabaret en open gesprekken. 
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Kortom: een jubileumjaar voor en vanuit iedereen die op de een of andere 
manier met De Christengemeenschap verbonden is met als doel de omgeving 
in de wijde zin van het woord hierbij uit te nodigen. 
Mocht de moed ons in de schoenen zinken dan is als troost dit gedicht van 
Adriaan Roland Holst wellicht een ommekeer niet alleen betreffende de 
ouderdom, maar op elk gebied waar wij ons als mensen weer òm moeten zien 
te denken! 
       Arij van der Vliet 
 
 
Adriaan Roland Holst  - Vuur in sneeuw 
  
’t Werd vroeg al donker. In de sneeuw 

stookten kindren van wat dor hout 

een vuurtje: blij klonk hun geschreeuw. 

  

Hoog aan een raam stond, moe en oud, 

een man; hij hoorde het, hij zag 

diep onder hem dat kleine feest: 

het vuur sloeg uit de sneeuw – zo had 

een leven her zijn hart op slag 

weer en weer hoopvol vuur gevat – 

Dat was geweest, voorgoed geweest; 

hij telde niet meer mee. 

  

En toch 

- de kindren buiten horend – schoot 

een warm brok in zijn keel, en vloog 

het bloed weer in hem om. Geen nood: 

zijn ouderdom had zich vergist, 

zijn eigen dood was om het even, 

het vuur sloeg uit de sneeuw, hij wist 

opeens de zin weer van het leven: 

overal eeuwig, nergens oud.  
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Overige berichten 
 
Berichten van het bestuur 
 
Omgaan met energie                                                   
 
De energierekening over het jaar 2018 viel hoger uit dan verwacht en de 
prijzen gaan verder omhoog.  Tot nu toe werden deze ruimtes rondom de 
cultusruimte permanent verwarmd om redenen die niet zo duidelijk zijn.  
Voor de komende maanden wordt, bij wijze van experiment, aan iedereen 
gevraagd om bewust met de verwarming om te gaan in de ruimtes om de 
cultusruimte. We kunnen er gezamenlijk aan denken om de radiatoren in de 
gemeenschapsruimte en andere ruimtes hoger te zetten bij binnenkomst en 
lager bij vertrek. Als de kerk leeg is kunnende radiatoren op 1 staan, als we 
gebruik maken van de ruimte kan de radiator naar 2,5. De effecten ervan 
zullen we evamueren. Wij rekenen op ieders medewerking.   
 
Nieuwsbrief 
 
Regelmatig wordt er via de e-mail een Nieuwsbrief naar de leden en de 
belangstellenden van de Lukaskerk gestuurd, ter aanvulling op het 
gemeentebericht. Ook de berichtgeving over het overlijden van een 
gemeentelid of een belangstellende wordt per e-mail verstuurd. Als u de 
Nieuwsbrief en de overlijdensberichten niet per e-mail ontvangt, beschikken 
wij nog niet over uw e-mail adres. U kunt uw e-mailadres doorgeven aan 
Frans Ooms: pm.lukaskerk@outlook.com  
 
 
 
Bericht van de penningmeester 
 
Beste mensen, 
Na een eerste volledig jaar als penningmeester achter de rug te hebben even 
een terugblik en een kort overzicht van de financiële situatie.  
 
Het is net of je in het diepe stapt en moet gaan aanvoelen hoe diep dit water 
is terwijl je nog niet een volleerd zwemmer bent. En dan maar oefenen om 
boven te blijven. Dat geldt voor mij ook met het boekhoud-programma van 
Cash, maar al doende weet ik nu redelijk mijn weg daar in te vinden. Ik heb 
het programma naar eigen wens verder ingericht en kan daardoor ook met 
“één druk op knop” snel een financieel overzicht genereren waardoor we in 
iedere bestuursvergadering de belangrijkste items en actuele stand van zaken 
even kunnen doornemen. 
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Nu ik net met de jaarafsluiting van 2018 bezig ben vallen natuurlijk een aantal 
dingen op. Twee heel belangrijke zaken zijn de verschillen in bijdragen van de 
leden en belangstellenden t.o.v. de in 2017 opgestelde begroting, deze 
bijdragen zijn met een percentage van 11 en 22 % achtergebleven. Hier vraag 
ik u uw extra aandacht voor.  
 
Voor de gemeenteberichten  en het kwartaalblad “In Beweging” en de 
administratieve kosten in verband hiermee vragen wij u een jaarlijkse bijdrage 
van € 35,- Ook hier ligt de verhouding scheef gezien de bijdragen(tekort) t.o.v. 
de uitgaven. 
Door andere belangrijke en extra bijdragen hebben we nú nog wel aan al 
onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. 
 
Een minder belangrijk onderdeel misschien maar toch; ik doe nu ook de 
inkoop voor de keuken voor o.a. koffie, thee en versnaperingen. Wat mij nu 
opvalt is dat het euro-mandje naast de gevulde koekjestrommel meestal 
redelijk leeg blijft …… ach een kniesoor die  ………   
 
Daarnaast hebben we in 2018 hoge kosten gehad voor het onderhoud van het 
gebouw; veel houtwerk is vervangen en het geheel is geschilderd aan de 
buitenkant. Hiervoor hebben we onze reserves moeten aanspreken en 
subsidie gekregen van de gemeente stad Alkmaar.  
 
De komende tijd zullen we ook meer moeten letten op het energie verbruik, in 
2018 hebben we  250 m3 gas meer gebruikt dan in 2017, dat is niet alleen 
een verhoging van m3’s maar de prijzen zijn ook gestegen en zullen in 2019 
nog meer stijgen. Ook met de verhoging van het lage btw tarief op 
huishoudelijke artikelen van 6% naar 9% moeten we rekening houden. 
 
Afgelopen november is de brief bij u gekomen met het verzoek, indien 
mogelijk, uw INTENTIE FINANCIËLE BIJDRAGE 2019 door te geven. Tot nu 
toe heb ik helaas maar 25 toezeggingen binnen gekregen. Heeft u het 
formulier niet meer, dan mag dat ook gerust op de achterkant van de laatste 
enveloppe of via email: pm.lukaskerk@outlook.com   
 
In de laatste jaarvergadering hebben we afgesproken dat we het financiële 
jaaroverzicht, waarvan dit vast een klein voorproefje is, in het voorjaar aan u 
presenteren. Door het volle programma de komende tijd wordt dit nu op 5 mei 
a.s. na de koffie aansluitend aan de Mensenwijdingsdienst. Dus een extra 
avond is hier niet voor nodig. Ik ga er vanuit dat we dit de volgende jaren in 
maart kunnen doen.  
 
Frans Ooms 
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Berichten uit de gemeente 
 
Gemeenschap en geoliede samenwerking 
 
Ik schrijf dit stukje op 6 januari met alles nog vers in het geheugen, maar als u 
dit leest is de tijd van de twaalf heilige nachten voor het gevoel alweer ver 
weg.  
Toch is het wel heel erg de moeite waard om nog even terug te kijken naar de 
Kersttijd in onze Lukaskerk.  
 
Edith sprak vandaag haar dankbaarheid en bewondering uit dat er zoveel tot 
stand is gebracht in de decembermaand met hulp van zoveel verschillende 
mensen uit onze gemeente.  We kunnen terugkijken op grote evenementen 
zoals de heel goed bezochte advent tuin en het intense kerstspel, waar we 
ook mensen van buiten onze gemeente konden verwelkomen. We hadden 
mooie inhouden van Ernst Terpstra, van Edith, van Angelika Ooms en zingen 
met Tineke Teunissen. Later sprak Hans Steenhorst nog over het Drie 
koningenspel.  
 
Maar wat de kersttijd daarbij zo bijzonder maakte was dat er van allerlei werk 
verricht werd, soms voor je gevoel “uit het niets”. Er kwamen adventskransen, 
kerstbomen, kerststallen, kerstversiering, kerstontbijt, bijenwaskaarsen, 
kerstbrood, kerstlekkers, kersttrommeltjes, driekoningencake.  Het altaar en 
de kerk werden “kerst- klaar” gemaakt en alles werd ook weer opgeruimd. Er 
was steeds koffie en er waren ministranten, gastheren en gastvrouwen. Er 
was vaak muziek! Tussendoor werd er ook nog eventjes schoon gemaakt en 
er werd gewassen en gestreken.  
 
We hebben veel ervaring, kennis en gewoontes opgebouwd in het verleden 
en zetten die ieder jaar weer in om de kersttijd mooi te verzorgen. In die zin 
zijn we een goed geoliede organisatie, zeker! De gemeenschapsvorming 
beleef ik daarin dat er ruimte geboden werd waarin mensen zich van harte 
konden aansluiten en hun bijdrage leveren, op welke manier dan ook. Zo 
werd deze kersttijd een tijd die we samen vorm hebben gegeven. Zou het de 
geestelijke wereld ook goed gedaan hebben?   
Toen de engel aan het einde van het Kerstspel haar excuses aanbood dat  
“wij ons spel vertoonden voor u luiden” hoorde ik een oude mevrouw in de 
zaal hardop zeggen: “Maar ik vond het juist hartstikke mooi!” Kan een engel 
een nog mooier compliment krijgen?  
 
        Martje Klok 
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Vanzelfsprekend? 
 
12 Heilige Nachten, 12 maal de mensenwijdingsdienst, 12 maal na de dienst 
een heerlijk kopje koffie of thee, met kerstbrood, later met kerstkoekjes 
erbij…….. 
Heerlijk en eigenlijk vanzelfsprekend, het was toch Kerstmis? 
Tijdens de koffie goede gesprekken met elkaar, en… 
”Ja, graag, ik wil nog wel een kopje” en “Ja graag nog een stukje kerstbrood, 
dat sla ik niet af, heerlijk.” 
We vinden dit eigenlijk in deze tijd vanzelfsprekend. Maar ook na de Kersttijd. 
Er staan schalen op tafel. Het is, meen ik, de bedoeling dat daar wat kleingeld 
in komt, als betaling voor al dat lekkers, voor de koffie of thee. Die schalen 
blijven veelal leeg, op een enkel 50 ct stuk of een eurootje na. 
Vanzelfsprekend….? 
 
Hoe komt het toch dat veel van ons niet de verantwoordelijkheid op zich 
nemen ( ik betrap me er zelf ook op!) gewoon even de portemonnee te 
pakken wat geld in die schaal te doen? 
Dikwijls hoor ik mensen mopperen als er weer een beroep op ons wordt 
gedaan een extra bijdrage te leveren, omdat onze kerk toch echt niet rijk is, 
eerder veel te kort komt. Maar ook het koffie en thee geld  in de schaal kan 
helpen! 
  
Misschien ook nog een bewustwording voor ( behalve de muntjes in de lege 
schaal) : wie ruimt er na afloop op? Wie helpt met de afwas? Wie zet de tafels 
en de stoelen weer goed? 
Daar hebben we geen personeel voor!! Maar gelukkig helpen altijd weer 
enkele mensen. 
Gelukkig, maar vanzelfsprekend? 
 
Tineke Teunissen 
 

Landelijke berichten 
 
Bericht priesterwijding Stuttgart 
Priesterwijding te Stuttgart Internationaal jongerenprogramma 
Rond 22-24 februari 2019  
 
Wij gaan in februari met een groep jonge mensen naar Stuttgart waar ook 
rond de priesterwijding een jongeren programma wordt georganiseerd! Wij 
gaan daar met een groep Nederlandse jonge mensen heen! De 
priesterwijding is een indrukwekkende gebeurtenis en het is een hele 
bijzondere ervaring om mee te kunnen maken. Adam Ricketts van de 
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gemeente Zutphen zal als geestelijke ons als jongeren en jongvolwassenen 
begeleiden op deze reis.  
 
Als je mee wil of als je vragen hebt kan je een e-mail sturen aan:  
jongenspiritueel@gmail.com 
Hopelijk kom je ook en zien we je daar!  
 
Tot dan! 
Namens de jongeren, 
Miriam van Osch en Eva van der Weij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


