
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Een ademtocht lang 
 Herschept Jouw Woord mijn wezen 
 Zingt door merg en been 
 
 Een ademtocht lang 
 Spreekt Jouw Woord in mijn diepste 
 Maakt mij Jouw gedicht 
 
 Doorlichtend dichten 
 ’t verdichte Woord verlichten 
 Lichtend herdichten 
 
   Conzales Carlos de Wit 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: Lukaskerk om 10.00 uur op: 

26 mei, 9, 16, 23 en 30 juni; 14, 21 en 28 juli; 11 en 25 
augustus;  

 1, 8, 22 en 29 september; 6 oktober. 
Geen dienst in de Lukaskerk op 2 juni, 7 juli, 4 en 18 augustus  

 en 15 september. 
Scorlewald om 10.15 uur op 2 juni en 15 september 

Maandag: op 10 juni om 10.00 uur.  
Dinsdag:  op 11 juni om 10.00 uur. 

op 10 september om 9.00 uur in de kleine cultusruimte.  
Donderdag: om 10.00 uur.  

Geen dienst op 20 en 27 juni, op 4,11 en 25 juli, op 1, 8 en 15 
augustus.  

Zaterdag: Geen dienst op 1 juni. Op 6 juli en 7 september om 9.00 uur in 
de kleine cultusruimte. Op 14 september om 10.00 uur. 

 
Diensten met Hemelvaart en Pinksteren 
 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag om 10.00 uur 
Zondag 9 juni 1e Pinksterdag om 10.00 uur  
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag 10.00 uur  
Dinsdag 11 juni 3e Pinksterdag 9.00 uur  
 
De feesttijden 
 
Paastijd  21 april t/m 29 mei  
Hemelvaartstijd  30 mei t/m 8 juni 
Pinksteren   9, 10 en 11 juni 
2e Trinitarische tijd 12 juni t/m 23 juni 
Johannestijd   24 juni t/m 27 juli 
3e Trinitarische tijd 28 juli t/m 28 september 
Michaëltijd  29 september t/m 26 oktober 
 
Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst  
 
26 mei  Johannes 14: 1-31  Ik ben de weg         
30 mei  Johannes 16: 24-33  Sterk uw moed 
2 juni*  Johannes 16: 24-33  Sterk uw moed  
9 juni  Johannes 14: 23-31          Wie mij van harte lief heeft 
16 juni  Johannes 4: 1:16   De Samaritaanse vrouw  
23 juni  Johannes 3: 1-17  Nikodemus 
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24 juni  Markus     1: 1-11  Johannes de Doper 
30 juni  Markus     1: 1-11  Johannes de Doper 
7 juli  Johannes 1: 19-39  Getuigenis van Johannes 
14 juli  Johannes 5: 31-38  Christus over Johannes 
21 juli  Markus 8: 27-38  De belijdenis van Petrus 
28 juli  Mattheüs 7: 1-14  Vraag en jou zal gegeven      

     worden 
4 augustus Lukas 15: 1-32   De verloren zoon 
11 augustus Lukas 9: 1-17   Spijziging van de vijfduizend 
18 augustus Lukas 18: 35-43  Genezing van een blinde 
25 augustus Markus 7: 31-37   Genezing van een     

     doofstomme 
1 september Lukas 10: 1-20   Uitzending van de  

     (tweeën)zeventig 
8 september Lukas 17: 5-11   Over het geloof 
15 september**  Mattheüs 6: 19-34  Wees niet bezorgd 
22 september Lukas 7: 11-17   Opwekking van de jongeling 

     te Naïn  
29 september  Mattheüs 22: 1-14  Koninklijke bruiloft 
6 oktober Openbaringen 12:1-18  De strijd van Michaël 
 
* Op Scorlewald 
** In de Lukaskerk op de zaterdag daarvoor, op de genoemde zondag bij 
Scorlewald. 
 
Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
 
Hemelvaart en Pinksteren O Heer, gij die werkt 
    Uw vrede zij de ordenende kracht 
Trinitarische tijd   Zie ons aan in uw offer verenigd 
    Uit God zijn wij geboren 
Johannestijd   Wij staan voor u, o Heer 
    Uit God zijn wij geboren 
Trinitarische tijd   Machtig zijn al uw werken 

Uit God zijn wij geboren  
Michaëltijd   Laten wij afleggen 
    De vrede Gods 
 
 
De zondagsdienst voor de kinderen 
 
Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er op zondag een 
verhaal en een kleine viering van het betreffende jaarfeest, voor kinderen van 
alle leeftijden met hun ouders of begeleiders. Daarna wordt de dienst voor de 
kinderen gehouden als er minimaal 2 kinderen van 7 jaar of ouder zijn. 
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Aanvang om 9.00 uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en 
om ± 9.25 uur de kinderdienst. Data: 26 mei, 10 juni, 30 juni en 29 september.  
Op 10 juni 2e Pinksterdag vieren we Pinksteren, waarbij in de kinderdienst de 
bijzondere Pinksterhymne wordt gelezen. Op 30 juni vieren we Sint Jan en op 
29 september het Michaëlfeest. In juli en augustus vervallen de diensten voor 
de kinderen. Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst en / of 
godsdienstlessen kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, 
T. 06-29343288.  
 
Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
26 mei   Johannes 10: 1-21 “Ik ben de goede 

     herder” 
10 juni, 2e Pinksterdag   Handelingen 2: 1-13 Pinksteren 
30 juni, Sint-Jan  Markus 1: 1-11  Johannes de Doper 
29 september, Michaël  Mattheüs 22: 1-14 Koninklijke bruiloft 
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
 
Pinksteren Hemelse vlammen dalen neder 
Johannestijd Engel voor Hem uitgegaan 
Michaëltijd Onoverwinlijk sterke held 
 
 
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: 13 juni, laatste keer voor de zomervakantie, en 12 september.  
Aanvang om 11.30 uur Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Inlichtingen bij Edith Schoneveld 06-29343288. 
 
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.  
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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. Datum: 11 juni, laatste keer voor de zomervakantie, en 17 
september. 
Inlichtingen bij Edith Schoneveld, T. 0629343288 
 
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: 11 juni (om 11.00 uur), 9 juli, 13 augustus, 10 september. 
 
 
Bijeenkomsten  
 
Do 30 mei 7.30 uur Dauwtrappen vertrek vanaf de Kerk 
    (zie mededelingen) 
Do 6 juni 11.30 uur gesprek op 1e donderdag van de maand 
  20.00 uur Overleg ouder/kindgroep (zie mededelingen) 
Zo 9 juni 11.30 uur Pinksterhymne van Hrabanus Maurus, in 
    zeven talen vertolkt (zie mededelingen) 
Ma 10 juni 11.00 uur Koffie drinken 
Di 11 juni 11.00 uur Voorlezen voor gestorvenen 
  19.30 uur Werkgroep sociaal sacramentalisme 
Wo 12 juni   Bijeenkomst van de programmagroep 
Wo 12 juni 19.30 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Do 13 juni 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
    Ministrantenbijeenkomst (zie mededelingen) 
Zo 16 juni 11.00 uur Koffiedrinken 
Zo 23 juni 11.30 uur Ernst Terpstra spreekt over de Synode van             
    Dresden  
Ma 24 juni 10.00 uur Sint-Jan (zie mededelingen) 
    Geen Mensenwijdingsdienst 
Zo 30 juni 11.30 uur Ernst Terpstra spreekt over het   
    Johannes epistel  
Za 6 juli  10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor  

‘huis en tuin’ 
Di 9 juli  10.00 uur Voorlezen voor gestorvenen 
Zo 14 juli 11.00 uur Koffiedrinken 
Wo 17 juli   Bijeenkomst van de programmagroep  
Do 18 juli 11.00 uur Koffiedrinken 
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Do 25 juli  10.30 uur Zomerprogramma; bezoek Hortus Alkmaar 
    (zie mededelingen) 
Zo 28 juli 11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
 
Za 3 augustus  9.00 uur  Werkochtend in de gemeente voor  

‘huis en tuin’ 
Do 8 augustus   Zomerprogramma; te Oostwoud 
    (zie mededelingen) 
Zo 11 augustus 11.30 uur Inhoud door Ignaz Stegeman  
    (zie mededelingen) 
Di 13 augustus  10.00 uur Voorlezen voor gestorvenen 
Do 15 augustus   Zomerprogramma; museumbezoek te Hoorn 
    (zie mededelingen) 
Zo 25 augustus  11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
Zo 1 september  11.30 uur Inleiding Edith over het Jubileum  
    symposium 
Wo 4 september  15.00 uur Bijeenkomst van de programmagroep  
Za 7 september    10.00 uur  Werkochtend in de gemeente voor  

‘huis en tuin’ 
Zo 8 september  11.30 uur Arij spreekt over de biografie van Rudolf 
    Steiner 
Di 10 september  10.00 uur Voorlezen voor gestorvenen 
Vrij 20 september 19.30 uur Jubileumsymposium 
Za 21 september   9.00 - 17.00 Jubileumsymposium 
Zo 22 september 11.30 uur Geschiedenis van de Lukaskerk 
Zo 29 september 11.30 uur Gesprek over het Michaëlische in de 
    Mensenwijdingsdienst 
 
 
Mededelingen bij het programma 
 
Donderdag 30 mei 7.30 uur  Dauwtrappen, wijziging programma  
 
Het programma voor het dauwtrappen op Hemelvaartsdag verandert iets. 
Omdat het een feestdag is, lijkt het ons toch belangrijk dat de 
Mensenwijdingsdienst om 10.00 uur is, ook omdat sommige mensen eerder 
niet zouden kunnen komen. 
We verzamelen om 7.30 uur bij de kerk, lopen een mooie route van zo’n 
anderhalf uur (met rustpauze i.v.m. een verhaal en een opdracht). We ontbijten 
dan tussen 9 uur en kwart voor 10. Neem graag zelf een boterham mee. 
Aanmelden kan bij Angelika Ooms (angelika.nl@gmail.com) of bij Wendela 
Beemsterboer (wendela.beemsterboer@gmail.com) of 072-7370209. 
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Zondag 9 juni 11.30 uur Pinksterhymne van Hrabanus Maurus 
 
Veni creator spiritus is een bijzonder mooie Pinksterhymne die in  
De Christengemeenschap met Pinksteren gelezen wordt in de dienst voor de 
kinderen. De tekst wordt toegeschreven aan de benedictijner monnik Hrabanus 
Maurus die leefde van circa 780 tot 856. Binnen de katholieke kerk wordt de 
hymne gezongen bij belangrijke gebeurtenissen zoals wijdingen.  
Op eerste Pinksterdag zal er een korte inleiding zijn door Edith Schoneveld 
waarna de pinksterhymne wordt vertolkt in zeven talen door een groep 
gemeenteleden.  
 
Donderdag 13 juni ministrantenbijeenkomst  
 
Naast een inhoudelijke afstemming zal er deze keer aandacht zijn voor de 
praktische zaken en vragen. 
 
Maandag 24 juni 10.00 uur Sint Jan 
 
Edith is afwezig maar wij, de programmagroep, wilden toch iets doen op Sint 
Jans dag zelf. We gaan zomer-schilderen onder leiding van Angelika Ooms, 
met een gezamenlijke lunch daarna.  
Het programma is van 10.00 uur tot 14.00 uur: 
10.00 – 10.30 uur Koffie/ thee  
10.30 – 12.00 uur Schilderen 
12.00 – 12.30 uur Opruimen en lunch voorbereiden 
12.30 – 14.00 uur Gezamenlijk eten en misschien nog samen zingen? 
Het is fijn als ieder iets meeneemt voor de koffie of de lunch  
(koek, zoete taart, hartige taart, sap, salade…) Wij zorgen voor brood en beleg. 
Aanmelden is prettig voor de voorbereiders. Angelika Ooms  
(angelika.nl@gmail.com voor aanmelding) en Wendela Beemsterboer. 
 
Zomerprogramma op drie donderdagen 
 
In de zomer is er regelmatig geen Mensenwijdingsdienst op donderdag. 
We willen als Programmagroep dan wat zomerse activiteiten aanbieden. 
 
 
Donderdag 25 juli 10.30 uur Hortus  
 
We bezoeken de Hortus in Alkmaar en treffen elkaar om 10.30 uur bij de 
ingang van de Hortus. Adres: Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar  
Graag aanmelden bij Angelika (angelika.nl@gmail.com) 
of Wendela (wendela.beemsterboer@gmail.com) of 072-7370209. 
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Donderdag 8 augustus bezoek aan Femma Sieverts in Oostwoud. 
 
Het gesprek zal gaan over ouder worden. Lichamelijk ontstaan er ongemakken 
die beperkingen kunnen geven, en je vergeet misschien vaker iets, maar 
geestelijk gezien kun je nieuwe ervaringen opdoen.  
Aan de hand van het boek ‘Lichtvolles Alter’ van Norbert Glas (opmaat Tineke 
Teunissen) en ieders eigen inbreng. 
Graag aanmelden. We proberen met elkaar mee te rijden. 
Graag aanmelden bij Angelika (angelika.nl@gmail.com) 
of Wendela (wendela.beemsterboer@gmail.com) of 072-7370209. 
 
Zondag 11 augustus 11.30 uur Inhoud na de dienst met Ignaz Stegeman 
 
Ignaz Stegeman, priester in de gemeente Rotterdam, zal een inhoud geven 
over: "De verbinding van de mensenwijdingsdienst met de ons omringende 
wereld van de natuur en de wereld van de elementenwezens."  
Aansluitend is er gelegenheid voor gesprek tot 12.15 uur 
 
Donderdag 15 augustus bezoek Museum van de Twintigste eeuw  
 
We bezoeken het museum in Hoorn met de trein en het treintje dat door de 
stad rijdt. De trein vertrekt: 
vanaf Alkmaar Station: 10.13 uur,  
vanaf Alkmaar Noord: 10.16 uur, aankomst  Hoorn 10.40 uur. 
Verder lopen of met hop on hop off elektrisch treintje (€ 3,75 enkele reis). 
Aankomst bij het museum ongeveer 11.15 uur. 
Adres: Krententuin 24 (Oostereiland) 1621 DG Hoorn  
Toegang museum: € 10,-, met Museumkaart gratis. 
Graag aanmelden, zodat we weten wie we waar treffen. Misschien kan er met 
elkaar mee gereden worden. 
Graag aanmelden bij Angelika (angelika.nl@gmail.com) 
of Wendela (wendela.beemsterboer@gmail.com) of 072-7370209. 
 
Overige mededelingen  
 
Berichten van het bestuur en de programmagroep 
 
Dit gemeentebericht omspant vier maanden, de hele zomerperiode. Op het 
moment dat het gemaakt werd, was nog niet alle informatie beschikbaar. 
Wijzigingen en aanvullingen op het programma worden per e-mail in de 
Nieuwsbrief verzonden, wij raden u aan daar kennis van te nemen. Als u de 
Nieuwsbrief niet ontvangt kunt u zich daarvoor opgeven per e-mail bij de heer 
Frans Ooms, pm.lukaskerk@outlook.com. 
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Berichten uit de gemeente 
 
Kunst in de kerk 
 
Onder dit hoofdje verscheen in het vorige gemeentebericht een toelichting op 
de expositie van Janneke Rosenbrand gedurende de lijdenstijd en Pasen. Aan 
het eind werd haar website vermeld. Ik geef hier graag wat meer informatie 
over. Janneke heeft mij gevraagd voor haar werk te zorgen en het de wereld in 
te laten gaan. Ik heb daar uiteraard ja op gezegd, niet wetend dat dit een werk 
zou zijn van aanzienlijke omvang. In de afgelopen 6 maanden hebben Floris 
(mijn jongste zoon) en ik ons hier intensief mee bezig gehouden. Dat wil 
zeggen, dat hij heeft alles gefotografeerd en ik alles op de website heb gezet.  
 
Er zijn abstracte, religieuze en figuratieve schilderijen en tekeningen. Nog niet 
op de website staan werken in passe-partouts en de transparanten. Bij elkaar 
zijn er nu zo’n 350 schilderijen. Behalve op de genoemde rubrieken vindt je 
onderaan ieder schilderij een zogenaamde tag. Daarmee kun je bijv. alle 
schilderijen vinden die met kerst te maken hebben of Pasen etc. Onder het 
kopje welkom is ook de mogelijkheid om op schilderijen te zoeken. Als je alleen 
intikt ‘len’ dan vindt je schilderijen over de lente, maar ook over engelen. 
Verder zijn er een viertal video’s. Een over de expositie in augustus 2018 in 
Medemblik met een lied van haar petekind (en haar vriend) over de 
tentoonstelling. Dat heeft Janneke ook gehoord en gezien en dat heeft haar 
bijzonder ontroerd (tot tranen toe), een tweetal video’s door Floris gemaakt, 
maar door Janneke bij elkaar gezocht met foto’s uit haar werk en tenslotte een 
film over haar zelf ‘Niets moet’, waar ze echt aan het werk is en een gedicht in 
het zand schrijft.  
Bij het uitzoeken en ordenen kwamen we ook bijzondere dingen tegen. Haar 
oudste schilderij uit 1962, zij was toen 17, en won er een baan mee en haar 
opleiding aan de Rietveld academie. Haar eerste abstracte schilderij, 
geïnspireerd door Le sacre du printemps van Strawinsky. Ik vond ook 
bijzondere beschrijvingen die ze maakte over bepaalde schilderijen. Deze moet 
ik nog op een aparte plek bij elkaar brengen. Het is een troostrijke manier om 
zo aan haar nagedachtenis te mogen werken en haar werk zo weer te delen 
met de gemeente en al diegenen die haar website bekijken. Bezoek daarom 
eens haar website www.atelierdetoekomst.nl. Er is daar veel te ontdekken. 
Ook kunt u daar de exposities vinden voor de komende periode. Van 2 juni tot 
1 september is er een grote expositie in de kerk van de Christengemeenschap 
in Colmar en vanaf 15 juni in ruimtes van Scorlewald.  
 
Peter Rosenbrand 
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Inventarisatie naar koorbelangstelling  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 mei jl. is gevraagd naar de 
mogelijkheid om opnieuw een koor op te starten. Vanuit het bestuur is 
vastgesteld dat er geen budget voor een koorleider is. Mag ik hier aanhalen dat 
er voor bijna elk koorlidmaatschap een bijdrage aan de zangers wordt 
gevraagd… 
Om te inventariseren of hier belangstelling voor is willen we u 2 vragen 
voorleggen: 
 

 Heeft u belangstelling om aan het eventuele koor deel te nemen. 
 Bent u bereid hier een financiële bijdrage voor te betalen. 
 Bij voldoende reacties kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn. 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan: 
Tineke Pander T. 06-45474548 of per email aan: pandite.hm@gmail.com  
Jacqueline van Druten T. 06-12832373 of jacquelinevandruten@gmail.com 
 
Bericht van de ouder/kind-groep.  
 
Beste ouders met (jonge) kinderen, 
 
In het afgelopen najaar zijn Magdalena (mijn vrouw) en ik met onze twee kleine 
dochters bij de Michaëls-viering in de gemeente in Alkmaar geweest. Het was 
kneuterig klein maar heerlijk voor de kindjes en gezellig met de ouders die er 
toen waren. Ook waren wij bij het tarwe zaaien op Palmpasen en bij het 
Paastuintje (2e Paasdag). 
Onze kinderen zijn nog niet in de leeftijd om naar de kinderdienst te gaan en 
toch lijkt het ons fijn om samen de jaarfeesten te vieren, met andere ouders en 
kinderen binnen de setting van de Lukaskerk.  
Er is op dit moment geen levendige groep ouders en kinderen die dit samen 
dragen, maar daaraan willen wij wel een impuls geven door dit schrijven en 
vervolgens er samen aan te bouwen.  
Bij deze nodig ik jullie dus van harte uit om in gesprek te gaan, over hoe en wat 
wij met elkaar willen. 
 
Het idee is om ongeveer zes jaarfeesten te vieren, zoals: 
Palmpasen met zaaien 
Pasen met een Paastuin 
Pinksteren met ? Bloemen maken/tekenen? 
Sint Jan met een vuur en picknick? 
Michael met ontmoeting en maaltijd 
Sint Maarten met rondgang door de kerk 
Adventstuin 
Kerst met? Zingen? 
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De vraag ligt niet zozeer in wie wil wat doen, als wel: waar is binnen de huidige 
groep ouders en hun kinderen behoefte aan? Op welke gronden en momenten 
kan er iets ontstaan waar je op regelmatige basis bij aanwezig wilt zijn met je 
kinderen? 
 
Er is namelijk een fantastische ouder-kindgroep met een aantal mensen die de 
voorbereiding en inhoud mee willen verzorgen en deze jaarfeestvieringen mee 
willen dragen. Mocht je veel inspiratie en tijd hebben dan mag je meehelpen, 
heel graag zelfs, maar dit is nu in eerste instantie niet de vraag. De organisatie 
van de ouder-kindgroep wil vooral graag meer weten voor wie zij dit dan doen 
en welke behoeftes er bij die mensen leven. 
 
Wil je hierover meepraten kom dan op donderdagavond 6 juni naar de 
Lukaskerk, van 20.00 tot uiterlijk 21.30.Kun je niet maar wil je wel op de hoogte 
worden gehouden, stuur een mailtje aan Marijnhoegen@hotmail.com. Hierin 
mag je ook wensen en aanwijzingen geven. Mocht je andere gezinnen kennen 
voor wie deze jaarfeestvieringen ook passend zijn? Stuur het bericht vooral 
door. 
 
Hopelijk tot snel, Marijn Hoegen 
 
Symposium 25 jaar Lukaskerk 
 
Door Edith Schoneveld 
 
Van vrijdagavond 20 tot en met zaterdagmiddag 21 september vieren we het 
25 jarig jubileum van de Lukaskerk met een symposium. Het thema is de 
verbinding tussen religie, kunst en wetenschap als grondslag voor een nieuwe 
cultuur. Bij het tot stand komen van dit symposium wordt ernaar gestreefd een 
stap naar buiten te maken, naar de hedendaagse samenleving in de stad 
Alkmaar. Omdat eind september nog vrij ver weg is, wordt aan het programma 
nu nog gewerkt. In september zal er een extra gemeentebericht verschijnen 
over het jubileumsymposium. 
 
Interreligieuze dialoog 
We zijn van plan het symposium op vrijdagavond te openen met een 
interreligieuze dialoog. De voorbereidingen daarvoor zijn gaande. We hebben 
contact gezocht met stichting De Zwaan, een oecumenisch centrum in 
Alkmaar. Zij organiseren sinds dit jaar interreligieuze dialogen in Alkmaar.  
Via hen kwamen we in contact met de drieboekengroep in Alkmaar, kortweg 
3BG genoemd. De 3BG was een groep joden, christenen en moslims die zich 
samen verdiepten in hun heilige boeken. Inmiddels is deze groep aangevuld 
met humanisten en boeddhisten en heet nu 3BG+.  
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Het doel van een interreligieuze dialoog is om in gesprek te komen met 
mensen met andere religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden, om 
elkaar te leren kennen, begrijpen en wederzijds te verrijken. In september volgt 
verdere informatie in een extra gemeentebericht over het jubileumsymposium.  
 
Religie, kunst en wetenschap 
Wie een begin maakt om de openbare geheimen van de natuur te onthullen, 
die krijgt een onweerstaanbaar verlangen naar de meest waardige manier 
waarop zij verklaard kan worden: de kunst. (Wolfgang Goethe). 
 
In oude tijden bestond er instinctief een verbinding tussen religie, kunst en 
wetenschap. Langzaam heeft zich een scheiding voltrokken, religie heeft zich 
afgezonderd van kunst en wetenschap. Men ging er steeds meer van uit dat de 
hoogste waarheid niet door wetenschap gevonden kon worden omdat het zich 
niet tot voorbij het zintuigelijke uitstrekt. Men wende eraan om datgene geloof 
te noemen wat ooit tot het weten behoorde en men beperkte het weten tot 
datgene dat met de zintuigen waar te nemen is. Rudolf Steiner wijst erop dat 
juist in de wetenschappen overal poorten zijn die toegang geven tot de 
bovenzinnelijke werelden.  
 
Met het jubileumsymposium willen we aandacht geven aan het opnieuw 
zoeken van de verbinding tussen religie, kunst en wetenschap op een manier 
die past bij onze tijd. We streven naar korte inleidingen en meerdere 
workshops over de drie gebieden. De kunstgroep, de muziekgroep en 
professionals uit enkele werkgebieden zijn voorbereidend aan het werk. 
Daarbij wordt de samenwerking gezocht met mensen buiten de Lukaskerk. Wie 
interesse heeft om zich ergens bij aan te sluiten kan zich daar nog voor 
opgeven. 
 
Werkgroep kandelaren 
 
De werkgroep kandelaren is enkele keren bijeen geweest. Mevrouw Josephine 
Polman, ons oudste gemeentelid, heeft laten weten dat zij de kandelaars aan 
de Lukaskerk wil schenken. Onze volgende stap is dat wij een bijeenkomst 
zullen organiseren voor mensen met vragen, opmerkingen en wensen. De 
datum daarvoor zal in de Nieuwsbrief worden vermeld.  
 
Landelijke berichten 
 
Fonds Toelagenkas en het fonds Oudedagsvoorziening van de 
Christengemeenschap. 
 
De eerste zorg voor beide fondsen is het verkrijgen van voldoende middelen 
om aan bestaande verplichtingen te kunnen voldoen: het voorzien in adequate 
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toelagen voor geestelijken, emeriti en hun nabestaanden. Daartoe stellen de 
beide fondsen elk een begroting op gebaseerd op de aangegeven behoeften 
van de geestelijken en wordt de gemeenten gevraagd hierin te voorzien. 
Het fonds Toelagenkas heeft, behalve de bijdragen van de gemeenten ook 
enkele andere inkomstenbronnen. De belangrijkste zijn de bijdrage van de 
Foundation voor geëmeriteerden die een deel van hun werkzaamheden in het 
buitenland hebben verricht en de bijdrage van de Kamporganisatie voor de 
inzet van geestelijken bij de zomerkampen. In toenemende mate vormen ook 
legaten* een belangrijke bron van inkomsten voor de beide fondsen. 
Rechtstreeks vanuit de nalatenschap van overledenen of indirect via 
gemeenten die een deel van de bij hen binnengekomen legaten doorgeven, of 
via algemeen bij de Christengemeenschap binnenkomende legaten waarvan 
een deel wordt doorgegeven. 
 
Graag beklemtoont het bestuur het belang van legaten en brengen wij dit bij 
deze onder de aandacht van onze leden en belangstellenden. 

* Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan u een 
bijzondere bestemming mee wilt geven. Dit is een bijzondere beschikking 
welke in een testament via een notaris vast gelegd wordt. 

 
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 pmlukaskerk@outlook.com of 
contact opnemen met Peter Rosenbrand (peter@rosenbrand.net of 
0229-571956) 
 
Wijzigingen en aanvullingen op het programma worden per e-mail 
verzonden via de Nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven bij de heer 
Frans Ooms, pmlukskerk@outlook.com 
 

 
 

REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN 
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 

VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET 
BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP 


