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Wanneer men over de geest spreekt, 
 

dan moet die geest worden bedoeld  
 

waarmee de mens zich zo kan verbinden,  
 

dat deze geest zich ook  
 

met het sociale leven kan verweven,  
 

door middel van de mens.  
 

 
 
 
 
 
 

Rudolf Steiner 
Uit: de missie van Michaël 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: elke zondag om 10.00 uur.  
 Op de zondagen dat er een dienst is op Scorlewald, zullen 

diensten in de Lukaskerk worden verzorgd  door Katarina 
Knijpenga.  
Scorlewald: op 13 oktober en 10 november om 10.15 uur 

Dinsdag:  op 8 oktober en 12 november om 9.00 uur in de kleine 
cultusruimte. 

Donderdag: om 10.00 uur. Op donderdag 3 oktober is er geen dienst. 
Zaterdag: op 5 oktober en 2 november om 9.00 uur in de kleine 

cultusruimte.  
 
Op 27 oktober begint de wintertijd en gaat de klok een uur terug. 
 
De feesttijden 
 
Michaëltijd  29 september t/m 26 oktober 
Trinitarische tijd  27 oktober t/m 30 november 
Advent   1 december t/m 24 december 
 
Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst  
 
29 september Mattheüs 22: 1-14  Koninklijke bruiloft 
6 oktober Openbaring 12:1-18  De strijd van Michaël 
13 oktober Brief Efeziërs 6: 10-19  Geestelijke wapenrusting 
20 oktober Openbaring 19: 11-16  De witte ruiter 
27 oktober Openbaring 3: 1-6  Sardes 
3 november Openbaring 3: 14-22  Laodicea 
10 november Openbaring 1: 9-22  De Mensenzoon 
17 november Openbaring 14: 15-20  De oogst van de aarde 
24 november Openbaring 22: 13-21  Alpha en Omega 
1 december Lukas 21: 25-36  De wederkomst van Christus

    
Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
 
Michaëltijd:   Laten wij afleggen 
   De vrede Gods 
Trinitarische tijd: Machtig zijn al uw werken 
   Te midden van ons 
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Dienst voor de kinderen 
 
Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er een dienst voor de 
kinderen als er minimaal 2 kinderen komen. Aanvang om 9.00 uur met het  
verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de 
zondagsdienst. Data: 29 september en 26 december. Op 26 december,  
2e kerstdag, is er vooraf zingen met de kinderen met instrumentjes. 
Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst en/of de godsdienstlessen 
kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, 072-5317466 of 06-29343288.  
 
Evangelie-lezingen in de dienst voor de kinderen 
 
29 september  Mattheüs 22: 1-11 De Koninklijke bruiloft 
26 december  Geen evangelie, met Kerst wordt de bijzondere  
   Kerstdienst voor de kinderen gelezen. 
 
Liederen in de dienst voor de kinderen 
 
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: 10 en 24 oktober, 14 en 28 november. 
Aanvang om 11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Inlichtingen bij Edith Schoneveld 06-29343288. 
 
Werkgroep sociaal sacramentalisme 
 
Deze werkgroep neemt pauze, waarin we wat we gedaan hebben laten rusten 
en rijpen. Er is belangstelling om verder te gaan, als we het weer oppakken  
bespreken we opnieuw de werkwijze.  
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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. 
Data: 8 oktober en 12 november 
 
Bijeenkomsten   
 
Zo 29 september 11.30 uur Gesprek over de Mensenwijdingsdienst met 
    een opmaat over Michaël  
Wo 2 oktober 14.00 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Za 5 oktober  10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor  
     ‘huis en tuin’ 
Za 5 oktober  16.00 uur Michaëlfeest voor kinderen en hun 
                   ouders/verzorgers  
    (zie bericht van de ouder/kindgroep) 
Zo 6 oktober  11.30 uur  Gesprek van bestuur met de gemeente 
Di 8 oktober 10.00 uur Voorlezen voor de gestorvenen 
    ( zie berichten uit de gemeente) 
Do 10 oktober 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Zo 13 oktober  11.30 uur Koffiedrinken 
Di 15 oktober  19.30 uur Gesprek over Michaël met opmaat van Edith  
    Schoneveld (zie mededelingen) 
Do 17 oktober  15.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 20 oktober  11.30 uur Concert projectkoor Klein Sine  

  (zie mededelingen)                         
Do 24 oktober     11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Zo 27 oktober      11.30 uur  Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
Za 2 november      10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor  
     ‘huis en tuin’ 
Za 2 november     16:30 uur Herdenken van de gestorvenen  
    (zie mededelingen) 
Zo 3 november    11.30 uur Melopee met “Ik noem je naam” 
                                   Zangspraak rond Allerzielen 
    (zie mededelingen)   
Wo 6 november     14.00 uur Bijeenkomst gemeentebestuur 
Do 7 november     11.30 uur Gesprek op donderdag 
Zo 10 november  11.30 uur Katarina Knijpinga spreekt over het  

sacrament van de Stervenswijding 
Zo 10 november    16.00 uur Sint Maarten lichtjes lopen 
 (zie bericht van de ouder/kindgroep) 
Di 12 november     10.00 uur Voorlezen voor de gestorvenen 
    (zie berichten uit de gemeente) 
Wo 13 november  19.30 uur Algemene Ledenvergadering 
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Do 14 november    11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
    Matheüsgroep 
Zo 17 november  11.30 uur Gesprek over het waken  
    o.l.v. Dirk Schuurman en Tineke Pander
    (zie mededelingen) 
Do 21 november   15.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 24 november  11.30 uur Afsluiting kerkelijk jaar (zie mededelingen) 
Do 28 november   11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie  
Zo 1 december     16.00 uur Adventtuin (zie bericht van de   
    ouder/kindgroep) 
Za 7 december    10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor  
     ‘huis en tuin’ 
26 december     9.00 uur Kinder-kerstzingen (zie bericht van de  
    ouder/kindgroep) 
 
Mededelingen bij het programma 
 
Dinsdag 15 oktober 19.30 uur Gesprek over Michaël, opmaat  
door Edith Schoneveld 
 
‘Wanneer men over de geest spreekt, dan moet die geest worden bedoeld  
Waarmee de mens zich zo kan verbinden, dat deze geest zich ook  
met het sociale leven kan verweven door middel van de mens.’ 
Deze uitspraak van Rudolf Steiner komt uit zijn voordrachtenreeks ‘De missie 
van Michaël’ van 1919. Hij maakt duidelijk dat Michaël het machtige spirituele 
wezen is dat ingrijpt in de gebeurtenissen, Michaël is de leider en inspirator van 
de tijd waarin wij leven. Kunnen wij de werking van Michaël ook vinden in ons 
sociale leven?  
 
Zondag 20 oktober 11.30 uur En wat zij zong...   

12 psalmen, 12 componisten, 12 zangers. Een concert vol levensliederen. 
De psalmen uit de bijbel zijn 2000 jaar en ouder maar ze gaan 
over  hoogtepunten en dieptepunten in ieder mensenleven, van alle tijden. Ze 
zingen over vertrouwen en wanhoop, ze weeklagen, ze jubelen van god en de 
pracht van de natuur. Zo blijven ze actueel. En als de teksten niet aanspreken 
is er de bonte verzameling van stijlen en componisten die je oor strelen: van 
verstild gregoriaans tot swingend modern, solistisch en meerstemmig.  
 
Lettie Oosterhof (predikant in Schoorl) en Marga van der Pol (blokfluitist) 
bedachten het programma. Lettie neemt teksten en gedichten voor haar 
rekening. Marga leidt het projectkoor ‘Klein Sine’. Op het orgel en de piano 
speelt Paul Valk (o.a. dirigent en leider van verschillende koren).  
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Marga (blokfluit) en Paul Valk (zang) wagen zich aan de improvisatie op de 
tekst van psalm 139. 
 
Toegang gratis. Uw gift wordt gewaardeerd. 
 
Zaterdag 2 november 16.30 uur Herdenken van de gestorvenen 
 
Bij het invallen van de schemering herdenken wij onze dierbare gestorvenen. 
Eerst staan we stil bij de gestorvenen die  in onze gemeente in de afgelopen 
twee  jaar overleden zijn, voor ieder wordt een lichtje aangestoken. Daarna 
krijgt ieder die aanwezig is de gelegenheid om de naam te noemen van een 
dierbare die is overleden, en voor haar of hem een lichtje aan te steken.  
Voor onze dierbaren die gestorven zijn, is deze liefdevolle aandacht een  
steun. We beginnen met een spreuk, er is liermuziek en de avond wordt 
afgesloten met een cultische viering. De lichtjes die aangestoken zijn gaan 
mee naar de cultusruimte. Iedereen is welkom bij deze herdenking.  
 
Zondag 3 november 11:30 uur Melopee - ‘Zangspraak’… liederen en 
verhalen als balsem voor de ziel 
 
‘Melopee’ brengt in de Lukaskerk het programma rondom ‘Allerzielen’: 
 "Ik noem je naam”, een verhalen- en liederen programma met troostrijke 
liederen, verhalen en gedichten over de dood en het afscheid nemen.  

 Maathe Commerina Boot - Verhalen en Zang 
 Maria Tomassen - Zang, piano en gitaar 
 Evert van Kessel - Zang, gitaar en mondharmonica  

Wij nodigen u uit te komen luisteren…. 
Entree: Vrijwillige bijdrage 
 
Zondag 17 november 11:30 uur Verdiepingsbijeenkomst over het waken  
  
Tijdens deze bijeenkomst op zondag 17 november zullen wij met elkaar het 
belang van waken voor de overledene en de nabestaanden bespreken. Na een 
korte inleiding door Dirk Schuurman kunnen wij onze eigen ervaringen met het 
waken uitwisselen en kunnen verdiepende vragen met elkaar besproken 
worden. De waakgroep nodigt iedereen die belangstelling hiervoor heeft van 
harte uit.  
  
Tineke Pander 
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Zondag 24 november 11.30 uur – Afsluiting van het kerkelijk jaar 
 
Op de laatste zondag voor de adventstijd kijken we terug op het kerkelijke  
jaar dat achter ons ligt. We staan stil bij de sacramenten en de cultische 
handelingen die zijn voltrokken, bij de lezingen en activiteiten die hebben  
plaatsgevonden, bij de gespreksgroepen, concerten en uitvoeringen. Mensen 
die dit jaar lid geworden zijn kunnen zich voorstellen. We staan ook stil bij de 
activiteiten die door alle betrokkenen en vrijwilligers aan de gemeente zijn 
bijdragen. Zo brengen we met bewustzijn het afgelopen jaar tot een afronding.  
 
Overige mededelingen  
 
Berichten van Edith Schoneveld 
 
Bedankt voor de fijne vakantie! 
 
Hierbij wil ik iedereen heel erg hartelijk bedanken voor het geschonken 
vakantiegeld! Ik ben er heerlijk van op vakantie geweest. Aansluitend aan de 
internationale synode in Dresden ben ik met Willem-Jan op de trein gestapt 
naar Praag, onze sportfietsen gingen mee. Na een dag in Praag en een 
Mensenwijdingsdienst in het Tsjechisch zijn we langs de Moldau en vervolgens 
langs de Elbe naar het noorden gaan fietsen, richting Dresden. Het was een 
prachtige tocht waar we vijf dagen over deden. De vele bloeiende lindes en 
bloemen in de bermen maakten deze tocht tot een verrukkelijk beleven van het 
voorjaar. Daarna hebben we in Duitsland nog tochten gemaakt langs de 
Moezel en de Rijn en we  bezochten diverse stadjes en steden waaronder  
Bonn. We hadden heerlijk warm weer. Uitgerust, vol van mooie indrukken en 
lekker doorwarmd kwam ik weer terug in de gemeente.  
 
Vervanging op Scorlewald zondagen 
 
Op de zondagen dat er een dienst is op Scorlewald in de maanden oktober, 
november en december zullen de diensten in de Lukaskerk worden verzorgd  
door Katarina Knijpenga. Vervolgens kijken we of deze vervanging ook in 2020 
kan worden voortgezet.  
 
Kleine wijziging in de cultische tekst 
 
Misschien is het u opgevallen dat er sinds de zomer één woord is veranderd in 
de tekst van de Mensenwijdingsdienst. Tijdens het offer, als door de priester de 
wierook op het kooltje in het wierookvat wordt gelegd, spreekt de priester nu:  
“doordat Christus leeft in ons bidden”. Voorheen werd hier gesproken: “doordat 
Christus leve in ons bidden”. Het woordje ‘doordat’ verwijst naar een feit 
waardoor de aanvoegende wijs ‘leve’ minder goed op zijn plaats is. In de 
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Duitse taal was er een verschil tussen wat de eerste aankomende priesters 
Rudolf Steiner als tekst hebben horen spreken en zijn schriftelijke versie. Nu 
heeft de Kring van Zeven ervoor gekozen aan te sluiten bij zijn schriftelijke 
tekst, waarin ‘lebet’ staat, dit is in het Nederlands ‘leeft’.  
 
Jeugdkamp Rogery 
 
Voor de tweede keer was ik deze zomer ‘kamppriester’ van Jeugdkamp 
Rogery. Achtentachtig tieners tussen de 14 en 18 jaar genoten deze zomer 
van het kamp, in grote witte tenten op het glooiende groene grasveld in de 
Ardennen. Een team van 15 jonge stafleden zorgde met groot enthousiasme 
voor het programma. Zij zorgden voor onder andere workshops, sport en spel, 
veel zingen, een echte soap, goede maaltijden en een avontuurlijke wandeling 
van drie dagen. Het regende regelmatig en dan was ‘de olifant’ het gezamenlijk 
onderkomen, een reusachtige witte tent waar we net met ruim honderd 
mensen in kunnen eten. Het geluid is dan soms overweldigend. Deze tent is 
ook de plek waar elke avond het altaar wordt opgebouwd voor de cultische 
dagsluiting. Altijd is er wel een deelnemer die ministreert. Voorafgaand aan de 
dagsluiting wordt er buiten de grote tent ‘ingezongen’, de twee liederen die 
gezongen worden bij de dagsluiting klinken dan in de stille donkere avond over 
het terrein, terwijl de priester en de ministrant zich bij kaarslicht voorbereiden in 
de tent ernaast. Na het inzingen lopen 88 tieners de grote tent binnen om in 
het donker op de houten banken plaats te nemen. Als ze allemaal zitten kan 
het ritueel aan het altaar beginnen. Maar wanneer zitten ze allemaal?? Tot mijn 
grote verwondering ging deze grote groep van pubers voor de avondsluiting zo 
stil de grote tent binnen dat ik elke keer maar niet zeker wist of ze er al zaten! 
Dat behoorde voor mij tot de indrukwekkende ervaringen van het kamp.  
Ik schrijf dit stukje om de gemeente te bedanken voor het afstaan van ‘hun’ 
priester aan dit kamp, dat voor veel deelnemers een onvergetelijke ontmoeting 
met het werk van De Christengemeenschap betekent.  
Berichten van het bestuur  
  
Het jubileumsymposium ‘Bouwen aan geestkracht in Alkmaar’ 
 
Op het moment dat dit gemeentebericht naar de drukker gaat, is ons rijkelijk 
geslaagde jubileumsymposium nog maar enkele uren geleden afgerond. De 
reacties worden opgenomen in het volgende gemeentebericht. Tot onze 
verrassing ontvingen we een dankgedicht van een bezoekster uit Haarlem, die 
het hele symposium van vrijdag t/m zondag bijwoonde. 
 
Een dank gedicht van één van onze gasten uit Haarlem 
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Op het symposium terugblikken 
Dat is mij bijna verslikken 
In zo veel mooie geschenken 
Wie had dat kunnen bedenken. 
Allereerst een beginbeeld, 
Dat ik al met enkelen heb gedeeld. 
Ik fietste op de kerk aan, 
Daar zag ik een man gaan, 
In lange kaftan en hoofdkap op 
En… die pakte de kerkdeurknop. 
Ik stroomde vol met blijheid 
over, Van deze echte, pure werkelijkheid. 
Vele geloven onder één dak 
Zich oefenend in het liefde-vak. 
Maar kom, nu verder gaan 
Kijk eens wat een bloemen overal staan. 
Op tafels verfijnd natuurlijk schikken, 
Die trokken vele ogen blikken. 
Steeds stond de koffie en thee klaar 
En oh… grote gebaksgeweldenaar 
Allerlei heerlijke baksels lokten daar. 
Wat een vlijt, inzet en welkomstgebaar. 
En natuurlijk niet te vergeten 
Dat diverse lunch- diner- eten 
Wat een kleuren, wat een smaken, 
De magen zouden steeds voller raken. 
Ach het is te veel om op te noemen, 
Maar toch nog de sprekers, werkgroep leiders, de musici 
En afwassers noemen. 
Ik ben jullie veel dank verschuldigd 
Jullie vulden mij / ons veelvuldig. 
Tot slot dank aan het Geestelijke Wezen 
Dat heeft meegelezen 
En bijgedragen aan deze kerk 
Aan samen leren in Liefdewerk. 
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Beleid Persoonsgegevens Christengemeenschap Alkmaar 
 
In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
heeft het bestuur een concept beleidsdocument opgesteld om het privacy 
beleid te beschrijven van de Christengemeenschap Alkmaar.  
De Christengemeenschap Alkmaar legt gegevens vast zoals naam, adres, 
woonplaats, emailadres, bankrekeningnummer en overige gegevens die 
noodzakelijk zijn voor informatie naar u of voor financiële verslaglegging.  
Wij verstrekken uw gegevens aan geen enkele andere instantie. Alle aan  
ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. 
Uw huisadres en bijvoorbeeld uw emailadres worden uitsluitend gebruikt om  
u informatie te sturen over de Christengemeenschap Alkmaar, zoals het 
Gemeentebericht en nieuwsbrieven, en om taakgroepen binnen de gemeente  
in de gelegenheid te stellen om contact met u op te nemen over bepaalde 
activiteiten. 
Dit concept document wordt in de komende bestuursvergadering behandeld.  
In oktober is de definitieve versie beschikbaar zodat deze in de Algemene 
Leden Vergadering in november a.s. kan worden besproken. Mocht u merken 
dat er desondanks privacygevoelige informatie op een verkeerde plaats is  
terechtgekomen of terecht zou kunnen komen, meld dit dan s.v.p. aan het 
bestuur. 
 
Bericht van de penningmeester 
  
Abonnement Gemeentebericht en In Beweging 
 
Als u dat nog niet gedaan heeft wilt u dan de bijdrage van € 35,- voor de 
administratieve kosten van het Gemeentebericht en het kwartaalblad "In 
Beweging" en overige mailingen over maken op de rekening van De 
Christengemeenschap Alkmaar  NL05 INGB 0000 5169 40. Waarvoor 
natuurlijk hartelijk dank. 
 
Nieuws uit de programmagroep 
 
Voor het inhoudelijke gedeelte van ons gemeenteleven vervult de 
programmagroep allereerst een klankbordfunctie maar de groep is ook 
coördinerend, organiserend en initiatie-nemend aan het werk.  
Het is steeds weer een uitdaging om voor het verschijnen van de nieuwe 
Gemeenteberichten een programma in samenwerking met de gemeente rond 
te hebben. De programmagroep kijkt ook evaluerend terug: hoe zijn 
programma-onderdelen verlopen, wat kan er een volgende keer eventueel 
verbeterd worden.  
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Wendela Beemsterboer heeft vele jaren in deze groep meegewerkt. Ze heeft 
altijd heel betrokken en enthousiast meegedacht, zelf programma's verzorgd 
en ook vele mensen gevraagd en gestimuleerd om iets te presenteren in de 
gemeente. Nu heeft Wendela besloten om de groep te verlaten. Zelf gaf ze aan 
dat het haar beter lijkt na zo vele jaren plaats te maken voor iemand anders. 
We zullen haar inbreng zeker missen en stilletjes hopen we dat we toch af en 
toe een beroep op haar mogen doen. 
 
De mensen van de programmagroep, Edith Schoneveld, Angelika Ooms en 
Martje Klok,  hebben Liesbeth Lünneman gevraagd om de plaats van Wendela 
in te nemen. Vanaf oktober zal Liesbeth instappen.  
 
Wendela, ik denk namens de hele gemeente: héél hartelijk bedankt voor je 
trouwe inzet voor de programmagroep.  
 
Berichten uit de gemeente 
 
Donderdagochtend programma in vakantietijd 
 
In de zomerperiode zijn er op een viertal donderdagen geen 
mensenwijdingsdiensten. De programmagroep organiseerde in deze dagen 
enkele activiteiten om zo de verbinding met elkaar te houden. 
 
Als eerste is er een groepje met elkaar gaan schilderen, Tineke verwoordde 
het zo: We waren in de gemeenteruimte, 2 tafels bezet met papier, water, 
sponsje, verf. Een bezielende Angelika liep rond, inspireerde, 
enthousiasmeerde. Veel van ons groepje hadden met “nat in nat” al ervaring,  
maar toch: elke keer weer kun je er iets bij leren. Het blijft een verrassende 
bezigheid met de kleuren om te gaan mengen, in elkaar op te laten gaan, 
accenten te geven.  Allerlei aspecten van jezelf komen weer te voorschijn; durf, 
moed, faalgevoel, frustraties enz. maar Angelika stond ons steeds terzijde. 
Dank voor deze ochtend! 
 
De volgende donderdag  zouden we  naar  Femma gaan in Oostwoud, om ons 
met het thema licht op de ouderdom bezig te houden. Omdat het die dag echt 
te warm was is dat uitgesteld. 
 
Het volgende onderdeel was een bezoek aan de Hortus van Alkmaar, wel 
bekend onder de naam van de voormalige VSM tuinen. Bij de kassa krijgen we 
wat informatiekaarten mee. Met z'n achten dwalen we even later door de grote 
tuin met zijn enorme rijkdom aan planten, struiken, bloemen, bomen, kleine 
vijver en bijenhotel. Hier en daar krijgen we een toelichting van een van de vele 
vrijwilligers die de tuin onderhouden. We krijgen ook met een 'hulpje' om 
gerichter naar planten te kijken; eerst wat voor plant zie ik?  wat is de naam,  
uit welke familie?  Schermbloemigen, vlinderbloemigen? Waar komt de plant 
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voor, voelt hij zich thuis? Hoe is de geur, de kleur?  En wat kun je aan de plant 
waarnemen, de stengel, de bloem, de vrucht? Een vermoeden van 
natuurwezens? In ieder geval de vele bijen en vlinders! Maar eerst genieten we 
vooral van de diversiteit, de kleurenpracht en de fotogenieke hoekjes! 
We delen onze eigen tuinervaringen met elkaar, komen weer op nieuwe ideeën 
en bedenken; zou deze plant mooi passen in onze Alkmaarse kerktuin?  
 
Al dwalend en rondkijkend verliezen we onszelf en elkaar een beetje, maar we 
vinden elkaar weer terug bij het gezellige terras.  We praten nog lang na onder 
de parasol met een koppie, wat lekkers en een broodje. We komen er vast 
weer eens terug, om er de plantjes te kopen die we zo mooi vinden zoals de 
dropplant... en om in het kleine winkeltje de mooie natuurboeken te bekijken... 
Wat zou het prachtige bijenboek van Janneke hier mooi passen..  
 
Een weekje later gaan we met 7 vrouwen naar Hoorn. Vanaf het station rijdt 
een hop-on-hop-off busje rond en we reizen mee tot aan het Museum van de 
Twintigste eeuw. Onderweg krijgen we van de chauffeur uitleg over de 
belangrijkste gebouwen in het mooie haven stadje, zoals de prachtige oude 
stadspoort die vroeger met de stadsmuur de bevolking beschermde tegen 
mogelijk vervelend volk wat over de zee kwam aanvaren. Het museum is 
gevestigd in de oude gevangenis, aan een heel groot plein, achter de tralies 
wonen nu mensen.. Via een winkeltje met ouderwets speelgoed komen we  
langs de kassa en kunnen we daarna de route volgen. Die gaat langs 
huiskamers, slaapkamers, keukens, winkeltjes enz. die zijn ingericht volgens  
de mode en gebruiken  van de jaren 60, 70, 80 ,90.. Als we al die spulletjes 
bekijken is het een feest van herkenning! Vele herinneringen komen 
onmiddellijk uit onze levens omhoog en worden met elkaar gedeeld. Zoals die 
oude wasmachine met de wringer daarboven op, terwijl de nog iets ouderen 
onder ons vertelden van de was die nog opgekookt werd op het fornuis. En dat 
gehaakte beddensprei, die blaasbalg stofzuiger! De luie stoel van Opa. En nog 
veel meer. Fijne, maar ook minder fijne herinneringen zoals voor sommigen 
van ons ook de oorlogsjaren die ze als klein kind beleefd hadden en die juist 
nu ook naar boven komen weer zo emotioneel herbeleefd worden. Heel fijn om 
ook die met elkaar te kunnen delen. En hierbij de bijzondere ontmoeting van 
ons met een 20 jaar jonge vrouw die zoveel interesse toonde in juist die 
doorleefde verhalen. Later aan een tafel met ons broodje en koffie konden we 
dat alles wel weer even laten bezinken. 
 
Met een wandeling buiten langs de zilveren schittering van het water, de 
zeilboten, botters, het schip De halve maan, verzorgen wij de frisse neus. En 
met toch nog een koppie aan de tafel van 7, sluiten we een mooie middag af.  
 
De laatste donderdag is de uitgestelde themaochtend over ouderdom. 
Heel mooi voorbereid door Tineke Teunissen. Wanneer ben je eigenlijk oud, 
voel je je oud? Met behulp van de zevenjaarperioden onder invloed van de 
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planeten, vinden we bij Steiner aanwijzingen tot ons 63e jaar. Over deze 
(Saturnus) periode staat in het boek  Ouderdom van Norbert Glas, een verhaal 
over de tijd, de Chronos, zeker een keertje opzoeken en lezen! Maar daarna 
komen nog Uranus, Neptunus en Pluto; belangrijk, want we worden inmiddels 
gemiddeld steeds ouder. En bepaalde fasen zijn een spiegeling van eerder 
doorgemaakte levensfasen van onze kindertijd. En kunnen die daar beleefde 
situaties omhoog werken. Maar hoe beleven we die veranderingen, hoe gaan 
we om met verlies aan bv. vitaliteit, gehoor, levenszin. Wat moeten we soms 
wennen aan het idee dat we aan onze behoefte aan rust en introspectie ook 
toe mogen geven wanneer we eerder zulke bezige bijtjes waren. Levert het 
behalve lastigheden, verlies, soms eenzaamheid, misschien soms ook iets op? 
Een terugblik, vergeten herinneringen, nieuwe inzichten.  
 
En kunnen we die accepteren? En weer inzetten? Edith (weer aanwezig!) onze 
priester vult aan: eigenlijk bereiden we ons ook al een beetje voor op onze 
volgende incarnatie. Het kan ons vertrouwen geven dat niks van onze daden 
en inzichten voor de geestelijke wereld verloren gaat! Lichamelijk verlies kan 
dan misschien geestelijke winst worden. 
Goed ouder worden blijkt zo een levenskunst te zijn die je ook kan oefenen en 
ik, als toch iets jongere, luisterde vanochtend goed naar de verworven 
wijsheden van deze medemensen.  
Een “Puntje” van Johanna Priester verwoordt het zo: Als je straks doof wordt, 
heb je dan toen het nog kon geoefend in het tussen de regels door luisteren? 
En in de groep klinkt: als je benen stijf worden, kun je dan in de ziel beweeglijk 
worden? Als de dood je komt halen heb je dan al ervaring opgedaan met 
afronden, loslaten en neerleggen? 
Zo delen we ook hier onze gevoelens en ervaringen, nu we hier zo bij elkaar 
zijn en waren in deze weken, ook al was Edith niet hier maar heel fijn bij het 
jeugdkamp op Rogery. 
 
Met dank aan Wendela en Angelika,     
Greet van Veen 
 
Lezen voor de gestorvenen 
 
"Het helpt de gestorvenen hun weg te vinden in de geestelijke wereld als er op 
aarde plaatsen zijn waar het geestelijke mag klinken. Zij komen dan met hun 
luisterend oor." Iedere tweede dinsdag van de maand is er een groepje 
mensen dat leest voor de gestorvenen. We lezen op zolder van 10.00 uur tot 
10.45 uur. We beginnen met een stukje uit het Johannes-evangelie en zijn 
even stil om de gestorvenen uit te nodigen. Daarna lezen we voor uit het boek 
"De Wereld van de Gestorvenen van Rudolf Steiner en sluiten af met een 
spreuk. Tot slot kan degene die in stilte gaan wil, weggaan en de anderen 
zitten/praten nog even na. Er is een vast groepje dat leest maar iedereen die 
de behoefte heeft om mee te lezen is welkom.  
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info: sarierolff@hotmail.com of 0616681671 
 
In november is er weer de herdenking van de gestorvenen van het afgelopen 
jaar in de kerk. 
Iedereen wordt herdacht en er wordt een lichtje aangestoken. 
Na het gesprek wordt dit meegedragen naar het altaar waar een Cultische 
afsluiting plaats vindt. 
Dit bijzondere gebeuren mag zijn aandacht vragen van de Gemeente. 
Iedereen die wil mag bij deze avond aanwezig zijn. 
 
Sarie Rolff 
 
Jaarfeesten voor Ouders en Kinderen 
 
Met een verhaal, samen zingen en een activiteit 
 

  
    
 
Michaëlfeest voor kinderen en hun ouders, zaterdag 5 oktober van  
16.00 tot 18.30 
 
"O, help Michael, hoor wij roepen u aan!"  
Wij willen net als vorig jaar met elkaar een gezellige maaltijd maken. De 
kinderen mogen eigen oogst meenemen. Denk aan appels voor appelmoes, 
pompoenen voor soep en wat daar meer in hoort zoals prei, wortel, aardappel 
enzo. Er worden vast ook weer broodjes gebakken dus wie er zelfgemaakte 
jam heeft of dit wil maken kan dat ook meenemen. Na een verhaal en zingen 
gaan we samen het eten voorbereiden. Neem voor je kleintje wat eigen 
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speelgoed mee. Als het eten klaar is, is het tijd om het op te peuzelen! Meld je 
even van tevoren aan! we hopen dat er veel kinderen komen! Nodig gerust 
andere kinderen en ouders uit die interesse in de kerk hebben.  
 
Sint Maarten op zondag 10 november 16.00-17.30 uur 
 
Samen zingen en een kort verhaal. De dagen korten en we willen door van 
pompoen een lampion te maken ons licht laten schijnen. Neem zelf een 
pompoentje, waxinelichtje, handvat, appelboor, lepel en een scherp mesje 
mee. Dan gaan we samen aan de slag en maken ieder ons eigen sterrenlicht! 
Als de dag ten einde is lopen we ermee door de grote kerk die al wat donker 
begint te worden... "Sinte Maartens avond het water stroomt door de Rijn en 
als mijn moeder koeken bakt dan...." Wie weet is er tot slot nog een verrassing. 
 
Adventstuin zondag 1 December van 16.00-17.30 uur  
 
"Over sterren, over zonnen, zachtjes gaat Maria's voet..." 
Het lijkt nog ver weg maar het is toch fijn om deze datum alvast in je agenda te 
reserveren. Het is ieder jaar weer een prachtig gebeuren als de kinderen met 
hun kaarsje de groene spiraal lopen onderlangs het altaar schilderij... 
Verleden jaar was het erg druk en de grote kerkdeur ging op tijd op slot om de 
rust binnen niet te verstoren. Zorg dat je er op tijd bent, de kerkdeur gaat 15/20 
min. van tevoren open. 
 
Kinder-Kerstzingen op tweede kerstdag 26 december  
 
Om 9.00 uur-9.30 uur met instrumentjes en een kort verhaal. Aansluitend is er 
de mogelijkheid voor de kinderen om naar de kinderdienst te gaan van 9.30 tot 
9.45 uur. 
 
In het nieuwe jaar 2020  
 
Gaan we weer verder met de jaarfeesten: Palmpasen-zaaien zondag 5 april 
9.00-9.30 uur. De geliefde Paas-Lente tuin op tweede paasdag 13 april van 
9.00-9.30 uur. Deze twee feesten horen bij elkaar want wat er gezaaid is mag 
met Pasen mee naar huis genomen worden. Aansluitend zijn er dan weer 
kinderdiensten van 9.30 tot 9.45 uur.  
 
Daarna komen nog Pinksterviering op 1 juni 9.00-9.30 en de Sint Jan-viering 
op 28 juni van 16.00-17.30uur. Wat we daar gaan doen daar komt nog  
 
een nader bericht over. Meld je vooraf aan en laat weten of je iemand mee 
neemt die het ook fijn vindt om deze feesten samen te vieren in de Lukaskerk. 
info en aanmelding bij sarierolff@gmail.com of T.0616681671     
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Namens de ouder/kindgroep, Sarie Rolff 
 
Landelijke berichten 
 
Samenvatting vergadering Landelijke Raad op 25 mei 2019 in Antwerpen 
 
De landelijke raad vergaderde deze keer in de enige gemeente buiten de grens 
van Nederland: Antwerpen. De ochtend wordt sinds een jaar besteed aan een 
wat diepgaandere kennismaking met een drietal gemeenten en de 
gastgemeente en vervolgens aan een inhoudelijk gedeelte, in dit geval over 
vernieuwing in de Christengemeenschap. 
De jaarrekening 2018 wordt besproken en toegelicht en vervolgens 
aangenomen. Het landelijk bestuur wordt gedechargeerd.  
De jaarrekening van TK/ODV, waar de landelijke raad geen besluit over hoeft 
te nemen, maar waar men wel over geïnformeerd moet worden, wordt 
toegelicht en besproken. Het bestuur van het Toelagenfonds is dringend op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 
De begroting 2020 van de Gezamenlijke Kas wordt aangenomen. Nu dit 
gedaan is, zal een gecombineerde begroting van de Gezamenlijke Kas en het 
Toelagenfonds worden gemaakt en deze zal naar de gemeenten worden 
gestuurd, die op grond daarvan hun bijdrage kunnen bepalen. 
Wilma Roem en Jaap van Dijk worden beiden benoemd voor een tweede 
zittingstermijn in het landelijk bestuur. De volgende vergadering is op 28 
september 2019 in Groningen. 
 
Landelijke ontmoetingsdag op 12 oktober 
 
Op 12 oktober is er in Driebergen een landelijke ontmoetingsdag voor leden en 
belangstellenden van de Christengemeenschap. 
 
Op het programma staat: 
  9.30 uur Mensenwijdingsdienst 
10.00 uur Opening door Wilma Roem, voorzitter landelijk bestuur 
11.05 uur Ontmoeting met de gemeente Driebergen 
11.15 uur Voordracht door Myriam Driesens “opdat wij de gemeenschap van 
Christus zijn” 
12.30 uur Lunch ( graag zelf een boterham meebrengen) 
13.15 uur Muzikaal intermezzo 
13.25 uur Het landelijk bestuur vertelt over haar reilen en zeilen,  

     met een blik op de toekomst  
13.45 uur Gespreksgroepen 
 
Ook daarbuiten is genoeg ruimte voor ontmoeting! 
Deelname is gratis. Graag opgave vooraf bij het landelijk secretariaat:  
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secretariaat@christengemeenschap.nl of eventueel telefonisch: 070-3451506 
 
Bijlage: Het blad ‘In Beweging’ 
 
 

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 
pm.lukaskerk@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, 
pm.lukaskerk@outlook.com 
 

 
 

REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN 
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 

VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET 
BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP 


