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 Ik voorzie de almachtige God, 
 wiens onvergankelijke Logos 
 door een onbevlekte maagd 
 als kind zal worden ontvangen. 
 Die als een vurige pijl 
 het wereldmidden doorklievend 
 het heelal - met nieuw leven opwekkend- 
 de Vader zal wedergeven. 
 
  Profetie uit het orakel van Delphi 
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Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: Lukaskerk om 10.00 uur op 2, 9, 16, 23 en 30 december;
  op 6, 13, 20 en 27 januari 

Scorlewald, op 16 december en 13 januari om 10.15 uur 
Maandag: op 31 december om 10.00 uur 
Dinsdag: op 25 december om 00.00 uur, 8.00 uur en 10.00 uur 
 op 1 januari om 10.00 uur 
 op 15 januari om 9.00 uur in de kleine cultusruimte  
Woensdag: op 26 december en 2 januari om 10.00 uur 
Donderdag: om 10.00 uur, elke donderdag 
Vrijdag:  op 28 december en 4 januari om 10.00 uur 
Zaterdag: op 1 december om 9.00 uur in de kleine cultusruimte 
 op 29 december en 5 januari om 10.00 uur  

   
De feesttijden 
Triniteit 28 oktober t/m 1 december 
Advent 2 december t/m 24 december 
Kersttijd 25 december t/m/ 5 januari 
Epifanie 6 januari t/m 2 februari  
 
Diensten in de kersttijd 
Dinsdag  25 december  00.00 uur 
Dinsdag  25 december 08.00 uur 
Dinsdag  25 december 10.00 uur 
Woensdag  26 december 10.00 uur 
Donderdag 27 december 10.00 uur 
Vrijdag  28 december  10.00 uur 
Zaterdag  29 december  10.00 uur 
Zondag  30 december  10.00 uur 
Maandag  31 december  10.00 uur 
Dinsdag  1 januari  10.00 uur 
Woensdag  2 januari  10.00 uur 
Donderdag  3 januari  10.00 uur 
Vrijdag  4 januari  10.00 uur 
Zaterdag  5 januari  10.00 uur 
Zondag  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  
2 december  Lukas 21: 25-36 De wederkomst van Christus 
9 december  Markus 13: 24-37 De wederkomst 
16 december  Mattheüs 25:1-13 Gelijkenis van de tien  
      maagden 
23 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 Herrezene 
26 t/m 28 dec.   1 Johannes 1: 1-5 God is licht 
29 t/m 30 dec.  1 Johannes 4: 7-16 God is liefde 
31 december  Genesis 1  De schepping 
1 januari  Johannes 1: 1-18 De proloog 
2 januari  Lukas 2: 21-40  De besnijdenis;   
      Simeon en Anna 
3 t/m 5 januari  Johannes 1: 1-18 De proloog 
6 januari  Mattheüs 2: 1-12 Aanbidding priesterwijzen 
13 januari  Lukas 2: 41-52  Twaalfjarige Jezus in de 
      tempel 
20 januari  Johannes 2: 1-11 Bruiloft te Kana 
27 januari  Mattheüs 8: 1-13 De hoofdman te Kapernaüm 
3 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 
 
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 9 december, 26 december en 20 januari. Op 26 
december, Tweede Kerstdag, wordt na het verhaal de bijzondere Kerstdienst 
voor de kinderen gevierd. 
 
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 
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Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
9 december  Lukas 1:26-38   De aankondiging aan Maria 
26 december  geen evangelielezing 
20 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 
  
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.  
Met Edith Schoneveld. 
 
Nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom. 
Inlichtingen bij Edith Schoneveld T. 06 - 29 34 32 88 
Voor deelname aan de cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per 
keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname 
extra bijdragen.  
 
 
Bijeenkomsten 
 
Do 29 november 11.30 uur Tekenen met Maria van der Meij  
      (zie mededelingen) 
Zo 2 december t/m zo 6 januari  Expositie Angela Koning 
      (zie mededelingen) 
Za 1 december  10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor 
      'huis en tuin'  
Zo 2 december  15.30 uur 1e Adventzondag Adventstuintje  
      (zie mededelingen) 
Do 6 december  11.30 uur Gesprek op 1e donderdag van de 
     maand 
Zo 9 december  11.30 uur  Epistel Advent, opmaat en gesprek 
      met Edith Schoneveld 
Wo 12 december 15.00 uur Bijeenkomst van het   
      gemeentebestuur 
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Do 13 december 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-
      evangelie 
Zo 16 december 11.30 uur Epistel Kerst, opmaat en gesprek 
      met Edith Schoneveld 
Do 20 december 11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
   19.30 uur Oberufer kerstspel  
     (zie mededelingen)  
Zo 23 december 11.30 uur  De Lukaskerk bestaat 25 jaar,  
     viering met koffie en gebak 
     (zie mededelingen) 
Di 25 december  11.00 uur Koffiedrinken 
Wo 26 december 11.00 uur Koffiedrinken 
Do 27 december 11.30 uur Angelika over de dierenriem en de 
      hemelse hiërarchieën   
     (zie mededelingen) 
Vrij 28 december 11.00 uur Koffietijd 
Za 29 december 11.00 uur Koffietijd 
Zo 30 december 11.00 uur Koffietijd 
Ma 31 december 11.00 uur Koffietijd 
Di 1 januari  11.00 uur Koffietijd 
Wo 2 januari  11.00 uur Koffietijd 
Do 3 januari  11.30 uur Angelika over de dierenriem en de 
     hemelse hiërarchieën  
     (zie mededelingen) 
Vrij 4 januari  11.00 uur Koffiedrinken 
Za 5 januari  9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor 
     'huis en tuin'  
Zo 6 januari  11.30 uur Epistel Epifanie, opmaat en gesprek 
      met Edith Schoneveld 
Wo 9 januari  19.30 uur Bijeenkomst van het   
      gemeentebestuur 
Do 10 januari  11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-
      evangelie 
Zo 13 januari 11.30 uur Hans Steenhorst over Driekoningen 
Di 15 januari 11.30 uur Werkgroep sociaal sacramentalisme 
   (zie mededelingen) 
Do 17 januari  11.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 20 januari  11.30 uur  Siegwart Knijpenga Apocalypse in 
     vorm en kleur (zie mededelingen) 
Do 24 januari   11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-
      evangelie 
Zo 27 januari  11.30 uur 4e zondag van de maand, gesprek 
     over de Mensenwijdingsdienst 
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Mededelingen 
 
Mededelingen bij het programma 
 
Donderdag 29 november 11.30 uur Van Michaël naar Advent 
 
In de Michaëltijd zien we de natuur zich langzaam terugtrekken; de dagen  
worden korter, kouder en donkerder. In de vroege ochtend hangt er soms een 
stille, ijle sfeer waarin de zon heel voorzichtig probeert door te breken maar 
geleidelijk neemt zij in warmte en kracht af. De bomen raken hun bladeren 
kwijt maar wat zijn ze nog mooi van kleur; vlammend rood, geel oranje, 
bruin... Met deze kleuren kunnen we nog wat van de zomerwarmte beleven 
om in stille verwachting de adventstijd in te gaan. Met pastelkrijt gaan we na 
de dienst de mooie kleuren op ons papier toveren met Maria van der Meij. 
Papier en pastelkrijt zijn aanwezig. 
 
Zondag 2 december 15.30 uur De Adventstuin 
 
De kinderen mogen met hun sterrenlichtje in de appel de groene spiraal lopen 
naar het midden. Daar mogen ze hun lichtje ontsteken aan de grote kaars en 
hun lichtje plaatsen bij het teruglopen in de spiraal.Er is adventsmuziek en 
een kort verhaal. Alle kinderen, ouders, grootouders en iedereen die het fijn 
vindt om dit mee te maken mag erbij zijn. Na afloop drinken we een sapje. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Sarie Rolff en Greet van Veen 
 
Donderdag 20 december 19.30 uur Het Oberufer kerstspel 
 
Op 20 december wordt het Oberufer kerstspel opgevoerd in de Lukaskerk  
Al vele weken zijn twaalf leden, de regisseur en de muzikant bezig het 
kerstspel in te studeren. Door dit bijzondere kerstspel, dat zijn wortels heeft in 
de volksspelen rond 1600,  in onze kerk op te voeren,  laten wij een stukje 
bewaard  cultuurgoed van Europa zien. Vroeger werden dergelijke 
volksspelen,  door de vaak arme boerenbevolking in de dorpen gespeeld. Dit 
losstaand van de kerk of geloofsstroming waarin men stond. De kern was dat 
men door middel van het spelen van de beelden van het geboorte mysterie 
van het kindje Jezus, zoals beschreven in het evangelie, een diepe 
religieuze  ervaring had. Dank zij Karl Julius Schroer die  alle teksten 
opschreef en aan Rudolf Steiner liet zien die de spelen vanaf 1915 in Dornach 
jaarlijkse liet opvoeren kunnen wij dit in onze kerk opnieuw laten zien en 
horen. 

Doordat geprobeerd wordt het spel te spelen zoals het 400 jaar geleden 
ontstond en later zijn vorm kreeg is het geen gewoon toneelstuk over de 
geboorte van Jezus. Het zijn vooral de beelden, gebaren en liederen die 
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gezongen worden die hun werk doen. Wij zien een zachte lieve Maria met een 
wat mopperige maar liefdevolle Jozef, er zijn de herders die met kleine 
grappen en jolijt op het veld de verkondiging van de Engel Gabriel horen. Na 
de geboorte als ze het kind bezoeken zijn ze in stille aanbidding en raken ze 
intens bewogen door het wonder dat zij zien. Daarnaast zijn er de drie 
waarden van de herbergen waar Jozef en Maria onderdak willen vinden. In 
deze figuren kunnen wij zondermeer delen van ons zelf herkennen. De 
herders zijn op een ander niveau te zien als ons Denken voelen en willen. In 
de herbergiers kunnen wij de meer wat donkere zijden van ons zelf zien, die 
van hoogmoed, haat en afwijzing. 

Door het spel te zien en de beelden, de oudhollandse taal en de zang te 
ondergaan kunnen wij misschien ervaren hoe als het ware het kerstkind in 
ons zelf opnieuw geboren wordt. Dat in ons innerlijk het kerstlicht gaat stralen. 
   

Vanuit deze stemming zullen wij het kerstspel spelen op 20 december om 
19.30 uur. 

De spelers nodigen iedereen van harte uit om bovenstaande met elkaar te 
ervaren. Vrijwillige bijdrage. 

Zondag 23 december 11.30 uur De Lukaskerk bestaat 25 jaar, viering met 
koffie en gebak 

Op 19 december is het 25 jaar geleden dat de Lukaskerk gewijd werd en dat 
de eerste Mensenwijdingsdienst plaatsvond. Dit jubileum vieren we met koffie 
en gebak. December is de kerstmaand en niet zo geschikt voor een 
jubileumfeest. We gaan dit jubileum op een later tijdstip vieren, in het voorjaar 
van 2019. 

Donderdag 27 december en donderdag 3 januari om 10.30 uur 
Zoektocht naar de krachten van de dierenriem in de 12 Heilige Nachten 

De afgelopen twee jaar heeft Edith in de kersttijd boeiende inleidingen 
gehouden over de dierenriem en de Hiërarchieën. 
Na afloop daarvan realiseerde ik mij dat ik eigenlijk niet echt iets van de 
dierenriem wist. Ik ben, geïnspireerd door Wolfgang Wegener e.a., op zoek 
gegaan naar de krachten die zich als Ram, Stier, Tweeling enz. uitspreken en 
of ik die “verstarde” begrippen voor mijzelf weer tot leven kon brengen. 
Op donderdag 27 december en donderdag 3 januari na de 
Mensenwijdingsdienst 11.30-12.15 uur wil ik over die ontdekkingsreis iets 
vertellen en er zijn vast mensen die daar ook hun eigen inzichten aan toe 
willen voegen. 
Het gaat dus duidelijk om zoeken en niet om weten. 
Angelika Ooms 
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Dinsdag 15 januari 19.30 uur Werkgroep sociaal sacramentalisme 
 
In oktober waren er in de Lukaskerk twee avonden over de kracht van het 
gesprek en de omvormende kracht van het sacramentele gesprek. In een 
sacramenteel gesprek is het goddelijke werkzaam, door de kracht van het 
sacrament. Ook in andere gesprekken kunnen we voelen dat het goddelijke, 
die ene, voelbaar aanwezig is. Maar als gesprekken ingewikkeld worden kan 
de bedding wegvallen die modig is om het goddelijke ruimte te geven. We 
spraken over de vraag hoe we het goddelijke, dat altijd om ons heen is, ruimte 
kunnen geven ook als het moeilijker wordt. Bijvoorbeeld als iemand een ander 
belang heeft of een andere mening of wanneer iets gevoelig ligt. Of wanneer 
we een te sterke sympathie of antipathie voelen. Naar aanleiding van deze 
vraag gingen we twee avonden praktisch aan het werk in de vorm van 
gesprek en spel-oefeningen. Uit deze avonden is het initiatief ontstaan om te 
gaan werken aan het thema ‘sociaal sacramentalisme’. Als uitgangspunt 
nemen we het boek ‘Bouwstenen voor een sociaal sacramentalisme’ van 
Dieter Brüll. Daarin staat centraal 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 dagelijkse sociale handelen.”  
Ieder die dat wil kan een hoofdstukje samenvatten en presenteren. Daarna 
werken we praktisch met elkaar, in gesprek of met een activiteit.  
Edith Schoneveld    
 
Zondag 20 januari 11.30 uur Apokalypse in vorm en kleur 
 
Samen kijken we naar zeven houtsculpturen over de Openbaring van 
Johannes met korte toelichtingen door Siegwart Knijpenga.  
We kijken, luisteren en wisselen uit wat wij waarnemen. 
Vrijwillige bijdrage. 
 
Overige berichten 
 
Zondag 2 december t/m zondag 6 januari  
Advent en heilige nachten, expositie van Angela Koning  
 
De 12 heilige nachten zijn naast de stille week 2 momenten in het jaar waar ik 
naar uitkijk. Het zijn bijzondere momenten in het jaarverloop. Elke dag werk ik 
dan aan hetzelfde thema en dit doe ik al vele jaren. 
Het werk van de pastels is tot stand gekomen doordat ik vorig jaar tijdens mijn 
opleiding voor organisch beeldhouwer in de heilige nachten naast het maken 
van beeldjes de behoefte kreeg om iets met pastels te doen.  
De cirkel intrigeerde me en dit als uitgangspunt nemende ben ik elke avond 
na de dag aan de slag gegaan om een impuls neer te zetten van de dag.  
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Het schilderij van de cirkel was voor mij een logisch vervolg op deze 12 
pastels en is gemaakt in de maand daarna.  
De beeldjes die ik hier in was tentoonstel, zijn van een eerder jaar en zijn niet 
alle twaalf meer aanwezig. Het zijn wasmodellen en studies naar aanleiding 
van het boek van Prokofieff over de 12 heilige nachten waarin hij de 
dierenriem verbindt met deze nachten. Uitgangspunt was voor mij de 
madonna. 
De adventschilderijen zijn van de laatste maanden. 
Oud werk heb ik gebruikt om tot dit nieuwe te komen, waarin ik verwachting, 
stilte en soms dramatiek tot beeld heb geprobeerd te brengen. 
In een periode waarin ik zelf van het oude afscheid heb te nemen en het 
nieuwe zich nog niet aandient is de stemming van verwachting, stilte en soms 
spanning een fijn thema om mee bezig te zijn. Een echt adventsgebeuren. 
Het Mariabeeld is van een aantal jaren geleden. 
De techniek in de schilderijen is verschillend. Bij het een heb ik puur alleen 
het doek gebruikt, bij een ander gewerkt met modeleerpasta en zand. Alle 
werken zijn van gouacheverf  gemaakt. 
 
Angela Koning 
Voert 15 
tel: 06-12703845  
www.atelierangela.weebly.com 
 
Opnames in de Lukaskerk  
 
Als alles doorgaat zoals gepland en afgesproken zal Jos Ruiter in onze kerk 
een CD opnemen met pianomuziek van Regina Albrink. Zij speelt klassieke 
pianomuziek. U kunt haar werk en biografie makkelijk vinden op internet.  
Jos Ruiter is zelf ook musicus en muziekjournalist. Bovendien is hij de man 
die regelmatig onze piano stemt. Hij is onder de indruk van de mooie galm in 
onze kerkzaal. Overigens is Jos zich ervan bewust dat onze ruimte een 
gewijde ruimte is, waar met de nodige zorgvuldigheid mee omgegaan wordt.  
Voor de opnames brengt de firma Ypma een vleugel in de kerk en Jos Ruiter 
zal met zijn opname- apparatuur in de gesprekskamer aanwezig zijn.  
De vleugel wordt gebracht op donderdagmiddag 10 januari en de opnames 
zullen zijn op  vrijdag 11 januari en op zaterdag 12 januari. De kerk zal op 
deze dagen veel minder toegankelijk zijn voor vrijwilligers die iets komen 
brengen, halen of doen. Noteert u a.u.b. deze data in uw agenda.  
Martje Klok 
 
Bijen  
 
In de zomer bezoek ik wel eens de bijenstal op Kraaybeekerhof in Driebergen. 
Foto’s van deze prachtige, rietgedekte bijenstal, omgeven door een 
bloemenzee, kunt u op internet vinden.  Bij het toegangshekje staat een 
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bordje met de tekst: “Wilt u uw mobiele telefoon helemaal uitschakelen? De 
bijen hebben er last van” . 
Als ik er over nadenk kan ik me voorstellen dat deze bijzondere en gevoelige 
insecten mobiele telefoons in onze zakken en tassen misschien wel beleven 
als grote gloeilampen die hen desoriënteren.  
Maar hoe zal dat dan zijn in onze cultusruimte? Ook daar hoor ik regelmatig in 
zakken of tassen een telefoon afgaan of geluidjes maken. Die telefoons staan 
dus tijdens de dienst nog aan! Zou het in onze ruimte ook niet beter zijn om 
telefoons helemaal uit te schakelen of liever zelfs helemaal weg te laten?   
Martje Klok 
 
Bericht van het bestuur 
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER  
In deze Gemeenteberichten een korte update van het reilen en zeilen rond de 
financiën in 2018. In de grafiek hieronder zijn twee lijnen te zien.  
De streepjeslijn is de begrotingslijn 2018 van de verwachte bijdrage van 
leden, belangstellenden en de bijdrage uit de collecten. 
De zwarte doorlopende lijn geeft de werkelijkheid weer t/m oktober 2018. Voor 
de maanden november en december zijn de gemiddelde bijdragen 
gehanteerd van de laatste vier maanden daarvoor. 
 

 
 
Zoals u kunt zien duiken we vanaf september onder de lijn van de begroting.  
Dit wil nog niet direct zeggen dat we tot het eind van het jaar niet aan onze 
verplichtingen kunnen voldoen, maar het baart ons wel zorgen dat de 
“standaard” bijdragen achter blijven bij de verwachting.  
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Ik hoop van harte dat we die achterstand voor het einde van het jaar  hebben 
ingelopen en achterstallige of zelfs extra bijdragen alsnog binnen zullen 
komen. 
Om niet ieder jaar steeds verder achterop te raken zou het mooi zijn als u bij 
uw toezegging voor 2019 rekening zou willen houden met een prijs-stijging 
van 1 tot 2 %. 
 
Extra onverwachte hoge kosten hebben we de afgelopen maand gehad aan 
de centrale verwarming. Het schilder- en timmerwerk aan de buitenkant van 
het gebouw loopt aardig in de papieren maar gelukkig hebben we daar nog 
geld voor in onze reserve: het liquiditeitsfonds. Ook krijgen we van de 
gemeente Alkmaar een flinke subsidie op deze onderhoudswerkzaamheden. 
 
 
Berichten uit de gemeente 
 
Ouder en kind groep 
 
Op 5 oktober hadden we een mooie bijeenkomst met zeven ouders en zes 
kinderen van 0 tot 7 jaar. 
We zijn begonnen met een spreuk door Edith en met thee, sap en 
zelfgemaakte taart van Judith. De kinderen hebben deeg gemaakt en 
broodjes gebakken samen met Rosamae en soep gemaakt met Joke. Buiten 
werd verstoppertje en knakworst gespeeld.  
We hebben heerlijk met elkaar gegeten! Aan het eind deden we het 
fluisterspel waarbij het woord door de hele kring gefluisterd werd en dat lukte. 
Marinus had het woord gekozen: afscheid. We sloten af met een spreuk, door 
Sarie. 
 
Voorlezen voor de gestorvenen  
 
Er zijn voldoende aanmeldingen om het groepje 'Voorlezen voor de 
gestorvenen' te beginnen. 
Na de dienst 1x maand op dinsdag willen we samen voorlezen. 
De intentie is om direct na de dienst thee mee naar zolder te nemen. 
We willen voorlezen uit het boek van R.Steiner “De wereld van de 
gestorvenen” zo’n 30 minuten. 
Mocht het later goed voelen langer te lezen dan kunnen we dit aanpassen. 
We beginnen en eindigen met een spreuk of een stukje uit het 
Johannesevangelie. 
Sarie, Tineke en Dirk 
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Bericht van de bibliotheek en boekenkast.  
 
Het is al weer enige tijd geleden dat hierover bericht is, tijd voor een update, 
sindsdien is er al weer veel aangepast. 
Fijn, dat er steeds weer nieuwe dozen en tasjes met oude boeken worden 
gebracht die bestemd zijn voor de oude boekenkast en -tafel, waarvoor 
hartelijk dank! Hierdoor is er steeds nieuw aanbod en vinden oude maar vaak 
mooie en goede boeken weer nieuwe lezers.en zijn er vaker boeken bij die de 
bibliotheek als bestemming krijgen. Het prachtige boek: “het lied van de parel” 
van mw. Polman is door haar geschonken aan de bibliotheek. 
Ook zijn de vier boeken over de evangeliën vervangen door nieuwere 
uitgaven, die via de nieuwe boekentafel aangekocht zijn, en is bv. het boek 
Paulus van Emil Bock aangeschaft. 
Blijft u er zich er van bewust dat de geleende boeken ook weer teruggebracht 
moeten, en het kaartje uit het bakje weer in het terug te zetten boek moet! Ik 
weet van twee boeken nu niet bij wie ze zijn, de vorige lezer heeft de kaartjes 
er niet weer in terug gedaan, de huidige lener kan er dan geen naam op 
zetten. 
Onlangs waren Ellen en ik uitgenodigd bij Björn en Ida Ezerman die 
noodgedwongen kleiner moesten gaan wonen. Wij mochten in hun 
boekenkast kijken en eruit nemen wat wij konden gebruiken voor bieb en kast, 
ten bate van de kerk. Het is nogal wat om een deel van je levensinvulling uit 
huis te zien gaan.... Waarvoor wij zéér erkentelijk en dankbaar waren, naast 
de grote schroom omdat zomaar te doen..  
Er was oa. een mooie collectie van werken en voordrachten van Steiner. 
In overleg met Edith is een aantal boeken in de bibliotheek geplaatst, zowel 
voor gebruik door haar als voor algemeen gebruik. Dat is voor de bibliotheek 
een mooie aanvulling. De serie karmaonderzoeken bv. is nu aangevuld met 
de resterende 3 delen. Andere titels zijn onder andere: Het bewustzijn van de 
ingewijde, Mysterieplaatsen en Inwijdingswegen. 
De overige werken komen binnenkort op de oude-boeken-tafel te liggen voor 
10 euro. Daarnaast waren er nog vele andere maar die komt u vanzelf wel 
tegen. 
Inmiddels gaat ook de opbrengst weer voor het grootste deel naar de 
gemeente kas, de opbrengst apart vermeld op het financiële jaaroverzicht. 
Greet van Veen 
 
Boodschappen 
 
Heeft u ooit wel eens in de kerk "mis gegrepen" in de afgelopen jaren? Is het 
u wel eens gebeurd dat de koffie op was of het toiletpapier 
Mij is dat nooit overkomen! Theo en Ria Jonker hebben vele jaren dit stuk van 
onze kerk- huishouding verzorgd. Zij hebben het stokje nu overgedragen aan 
Frans en Angelika Ooms. Theo en Ria: heel hartelijk bedankt voor jullie 
trouwe werken! 
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Martje Klok 

De andere kant van euthanasie, symposium van STICHTING 
WEDERZIJDS, ‘Maakt het uit hoe je sterft?’ 

Euthanasie, een hele discussie, is uiteindelijk vastgelegd in wet en 
regelgeving, een verworven recht van de huidige maatschappij. Dit wordt door 
veel mensen als een verworvenheid gezien. Het uitgangspunt is: dood is 
dood, en de herinneringen vormen de enige verbinding met wat het oog niet 
meer ziet. 
 
Maar hoe ziet de andere kant van de medaille, de spirituele kant, er eigenlijk 
uit? In een viertal voordrachten werd dit vanuit verschillende perspectieven 
aangereikt.  
 
Jaap van de Weg : 
De moderne mens heeft de behoefte om autonoom te zijn met zelfregie. Als 
deze mens aan sterven denkt dan is euthanasie al gauw een mogelijkheid om 
zelf te bepalen op welk moment je leven klaar is. Zeker als het gaat om 
uitzichtloos ondragelijk lichamelijk en psychisch lijden. Er wordt nu zelfs al zo 
gesproken door mensen die hun leven “voltooid” beschouwen. Vanuit dit 
standpunt gaat men uit van de opvatting dat er na de dood “niets meer is”. 
Maar wat als je vanuit spiritueel perspectief hier naar kijkt dan zet je 
vraagtekens bij deze opvatting. Het wordt een grensbelevingsvraagstuk. Hoe 
gaan wij om met het beeld dat  er iets is na de dood. Je gaat een grens over 
naar iets onbekends. Niemand weet wat er zich bevindt aan de andere kant 
van de grens die je bent overgegaan. In een “Bijna dood ervaring” wordt door 
degene die dat heeft meegemaakt een tipje van de sluier opgelicht. Welke 
zekerheid geeft dit eigenlijk. Vertrouwen dat er iets is. Als dat het vertrekpunt 
is dan biedt dit inzicht ook uitzicht en kijk je anders naar euthanasie. Wij 
hebben in dit perspectief dan ook nog te maken met het begrip “uitzichtloos 
en ondragelijk lijden”. Ondragelijk lijden zegt iets over het lijden, maar ook iets 
over degene die het lijden ondergaat. Als je aan het einde van je leven 
hiermee wordt geconfronteerd en je hebt er geen of weinig ervaring mee dan 
komt er vaak ook angst bij kijken en wordt het al gauw ondragelijk. Lijden 
wordt vandaag de dag gezien als iets nutteloos. Wij gaan dan voorbij aan de 
eigen ervaring(en) van lijden die je op momenten in het leven hebt en 
waaraan je het meest hebt ontwikkeld.  Pijn en lijden wordt in de huidige 
geneeskunde zo snel mogelijk bestreden. Uitzichtloos zegt iets over het 
uitzicht dat je hebt en hangt samen met het mensbeeld dat je hebt. Heb je het 
beeld dat er niets is na de dood, dan heb je geen uitzicht. Als je het 
vertrouwen hebt dat er iets is dan heb je uitzicht en daardoor verschuiven de 
grenzen van uitzichtloos en ondraaglijk. Het gaat dus om overtuigingen en 
ervaringen over wat een mens is en wat de dood betekent. Jaap aan de Weg 
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pleit voor een breed gedragen onderzoek waarin wezenlijke vragen met 
betrekking tot deze kijk op euthanasie aan de orde komen.                              

Ingrid Deij 
Als geestelijk verzorger heeft zij veel gesprekken in de laatste levensfase. Het 
luisteren is dan de belangrijkste activiteit. In die gesprekken komen de 
voorstellingen aan de orde over de weg die zij moeten gaan zoals: angst voor 
het lijden in vele vormen zoals lichamelijk, in de ziel maar ook geestelijk lijden, 
verlies van waardigheid, afkeer van afhankelijkheid en tot last worden van 
naasten. Allemaal angsten die hen bezig houdt. Deze gesprekken 
verminderen de angst om te moeten lijden die diep van binnen hen zo bezig 
heeft gehouden. Het wordt dan een ontmoeting waar gedachten vanuit de 
vrije ruimte woorden krijgen. Ervaringen van lijden als een eenzame weg met 
veel onzekerheden. In de stervenstijd is er boosheid en woede. Je kunt 
zeggen de schaduwkant / dubbelganger komt hiermee vrij. Dit lijden heb je 
nodig om dood te gaan. Lijden komt tot de kern, je gaat door het oog van de 
naald, legt alles af. Uiteindelijk geef je de geest. Hoe is dit dan bij euthanasie? 
Je bent dan eigenlijk nog niet klaar. Het is je tijd nog niet. Alleen op aarde 
kunnen wij tot een goede afronding komen met alles wat je nog bezig houdt, 
uitpraten en goed maken wat verkeerd is gelopen. Anders neem je het 
onopgelost mee in het leven na de dood. Wat is leven vanuit autonomie? 
Belangrijk voor zo’n gesprek is dat de doodzieke mens zich verbonden voelt 
en omhulling ervaart. Een luisterruimte creëren met een houding om de 
eenzame mens te ontmoeten in de vrije ruimte van zijn/ haar gedachten. 
Vertrouwen en luisteren zijn hier een sleutelwoorden ook in de ondersteuning 
van goede machten die je in deze gesprekken leiden.   

Marie-Hélène van Tol: 
Als priester in de christengemeenschap heb ik niet de volmacht gekregen om 
mensen in de gemeente bepaalde gedragsregels voor te schrijven. Bij een 
vraag om een gesprek  wordt er eigenlijk gevraagd “Wil je mij bijstaan?” Bij de 
vraag naar euthanasie aan de artsen is dit anders. Daar wordt een antwoord  
gegeven op de vraag: “Vindt u ook dat mijn leven nutteloos en uitzichtloos is?” 
De Christengemeenschap heeft over euthanasie geen mening!  Het gaat om 
een maatschappelijk vraagstuk waar de individuele mens een eigen oordeel 
over moet vormen. Als wij met vakantie gaan nemen wij bij terugkomst iets 
mee voor de thuisblijvers uit het land dat wij hebben bezocht. Dat is een goed 
gebruik. Zo is het ook met de geboorte-engel die de nieuwe wereldburger met 
boodschappen uit de geestelijke wereld naar de aarde brengt. Maar HOE zit 
dat met de engel van de dood. Wat schenk ik deze engel om mee terug te 
nemen naar de geestelijke wereld als ik de aardewereld verlaat om naar de 
geestelijke wereld terug te keren. Je mist bij euthanasie de afronding van het 
lijden door te sterven. Sta ik dan niet met lege handen? Je geboortemoment 
en je doodsmoment is samen met je engel vastgelegd in het 
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voorgeboortelijke. Wat gebeurt er als dit tijdstip sterk afwijkt van wat je hebt 
voorgenomen bij je geboorte. Je hebt niet alles doorgemaakt wat in je 
levenslot was opgenomen. Er wordt wel gezegd dat je dan in een “soort 
wereld” komt waar je wacht op wat er komen gaat. Het is dan een schok voor 
lichaam en ziel. Dit heeft ook betekenis voor je engel. Hetzelfde geldt ook 
voor de omgeving / je naasten. Zij willen voor je zorgen, ook naar de dood 
toe. Dat proces uithouden om naast iemand te zitten die gaat sterven is ook 
een hele bijzondere ervaring.  

Madeleen Winkler: 
Als arts heb ik de eed afgelegd. “Gij zult niet doden. Gij zult de zieke mens 
bijstaan. Ik ben in de gesprekken over euthanasie hier duidelijk over. Ik ga 
geen euthanasie doen. Mijn uitgangspunt is dat ieder mens een eigen 
persoonlijk en natuurlijk stervensmoment heeft. Uit de discussie rondom het 
thema euthanasie wordt duidelijk dat mensen dit uit het oog zijn verloren. Ik 
kom tegen dat mensen in hun dossier een euthanasie verklaring willen 
opnemen als zij nog gezond zijn. Als ziekte en gebreken zich openbaren 
wordt vaak dat moment van euthanasie uitgesteld. Ik ga dan in gesprek om te 
onderzoeken wat nu eigenlijk de vraag of wens is. Ik heb dan de ervaring dat 
angst leidend is, niet weten wat er komen gaat, de onttakeling die zij zelf 
hebben gezien maar ook het de omgeving niet wil aandoen, afhankelijk 
worden maar ook omdat wordt ervaren dat de omgeving niet weet hoe om te 
gaan met de toenemende zorg en het sterfproces. Door deze gesprekken 
blijkt dat het denken, voelen en willen uit elkaar is gaan lopen. Er wordt dan 
soms gezegd er is niets meer na de dood maar ze ervaren wel een dierbare 
overledene om zich heen. Een voorbeeld waar je ziet dat denken en voelen 
uiteenloopt. Het gesprek is dan nodig om het voorstellingsvermogen te 
activeren en denken, voelen en willen weer bij elkaar te brengen. Het in 
gesprek gaan en de innerlijke tegenstrijdigheid onderzoeken maakt dat 
mensen weer anders naar hun lot en het sterven kunnen kijken en andere 
beslissingen gaan nemen. Een gesprek met mededogen, liefdevol luisteren 
en vragenstellen is helpend om zicht te krijgen op de echte wens van de 
manier van sterven.  

Vier boeiende voordrachten die ieder een eigen licht liet schijnen op de vraag. 
Maakt het uit hoe je sterft? Het onderwerp euthanasie is weer onderwerp van 
gesprek als je het benadert vanuit de vraag: Gelooft u dat er leven is na de 
dood?                                                                                                              

Landelijke berichten 

Samenvatting van de notulen van de Landelijke Raad op 22 september in 
Leiden  
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De landelijke raad heeft in zijn vergadering op initiatief van de raad zelf een 
uur besteed aan een gesprek over een inhoudelijk onderwerp. Als eerste in de 
reeks van dit soort gespreken was gekozen voor het onderwerp Jongeren. 
Naast de leden van de LR en anderen die ambtelijk betrokken waren, waren 
zes leden van het bestuur van de Helios Kampen aanwezig, allen jongeren en 
actief betrokken bij het jongerenwerk van de Christengemeenschap. 
In de middag werd het jaarverslag van Helios behandeld en onder het 
uitspreken van waardering voor het gedane werk aangenomen. 
Vervolgens boog de landelijke raad zich over de Jaarrekening 2017 en over 
de begroting 2019 voor de gezamenlijke kas. Er werden inhoudelijk pittige 
discussies gevoerd. De begroting en de jaarrekening werden vervolgens 
aangenomen. 
Over het huizenfonds werd gesproken. In de afgelopen tijd is een record 
aantal huizen gekocht. Dit is veroorzaakt doordat in veel gemeenten nieuwe 
priesters zijn gekomen. Deze ‘carrousel’ heeft er voor gezorgd dat veel 
priesters moesten verhuizen. In de loop van het proces bleek dat deze 
aankoop van nieuwe huizen niet langer uit eigen kapitaal te bekostigen was. 
Het landelijk bestuur heeft daarom een hypotheek afgesloten bij de 
Triodosbank. 
Met vreugde werd kennisgenomen van het feit dat geestelijke Bastiaan Baan 
begin volgend jaar terugkeert naar Nederland en dat hij gaat wonen in 
Driebergen, van waar uit hij ingezet gaat worden in de gemeente Zeist.  
 
 
Voorbereidingsdag voor de Priesterwijding 
Zaterdag 19 Januari 2019 in de Christengemeenschap van Rotterdam 
van 10.00 tot 16.00 uur  
 
Lieve jongeren, lieve gemeenteleden, 
"De priesterwijding is een van de zeven sacramenten in de 
Christengemeenschap. Elk van die zeven sacramenten kunnen de mens 
nieuwe krachten en nieuwe impulsen schenken opdat het leven verrijkt wordt 
en van nieuwe krachten voorzien wordt en die dan verder werkzaam kunnen 
worden in de mens en in de wereld. Zo ook het sacrament van de 
priesterwijding. Als een mens tot priester gewijd wordt, is dat voor die mens 
zelf natuurlijk een bijzonder gebeuren, een levens-veranderend moment. 
Maar ook voor de aanwezigen is het een bijzonder moment: iedereen wordt 
geraakt door de wijding die dan plaatsvindt. De priester zelf is een 
representant van alle mensen die streven naar een actieve en dienstbare 
verbinding met de geestelijke wereld. Bij het meemaken van de 
priesterwijding, komen we zelf weer in aanraking met ons eigen streven en 
ontvangen nieuwe impulsen in dit zoeken." 
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Op zaterdag 19 januari organiseren wij voor jonge mensen een 
voorbereidingsdag in de Michaelkerk van de Christengemeenschap te 
Rotterdam. We gaan in op vragen als:  
Wat is een wijding, wat betekent wijding?  
Wat zijn de verschillende fasen die zichtbaar worden tijdens de wijding?  
Waarom is de priesterwijding in de mensenwijdingsdienst ingebed?  
Hoe kun je als aanwezige je voorbereiden op de wijding?  
Waarom is het nodig dat mensen tot priester gewijd worden?  
Wat betekent de wijding voor de wereld en de toekomst? 
Wat betekent het om gewijd te worden tot priester van de 
Christengemeenschap?  
Er zullen op deze dag verschillende priesters aanwezig zijn die iets vertellen 
over hun eigen ervaringen en het moment dat zij zelf werden gewijd. 
Natuurlijk in afwisseling met muziek, gesprek en creativiteit.  
  
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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


