GEMEENTEBERICHTEN ALKMAAR
april – mei 2021

Het is een groot mysterie van het menselijk
leven dat het geleden leed langzaam overgaat
in stille innige vreugde
dat onze bittere tranen
tenslotte tranen van ontroering
en zuivering van het hart worden.
Fjodor Dostojevski
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De Mensenwijdingsdienst
Zondag:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:

om 10.00 uur; niet op 18 april en 2 mei
op Scorlewald om 10.15 uur op 18 april
5 april en 24 mei om 10.00 uur
13 april en 11 mei om 9.00 uur in de kleine cultusruimte
e
25 mei om 10.00 uur (3 Pinksterdag)
om 10.00 uur; niet op 29 april

Op zondag 28 maart begint de zomertijd en gaat de klok 1 uur vooruit.
De feesttijden
Lijdenstijd
Paastijd
Hemelvaartstijd
Pinksteren
Trinitarische tijd

7 maart t/m 3 april
4 april t/m 12 mei
13 mei t/m 22 mei
23, 24 en 25 mei
26 mei t/m 23 juni

Diensten in de Stille Week en met Pasen
Palmzondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Goede Vrijdag
Lijdensevangelie
Stille Zaterdag
e
Zondag, 1 Paasdag
e
Maandag, 2 Paasdag

28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
2 april
3 april
4 april
5 april

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Dagsluitingen in de Stille Week
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Goede vrijdag

29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april

19.30 uur cultische dagsluiting
19.30 uur cultische dagsluiting
19.30 uur cultische dagsluiting
19.30 uur cultische dagsluiting
15.00 uur Lijdensevangelie, zie mededelingen

Diensten met Hemelvaart en Pinksteren
Donderdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

13 mei Hemelvaartsdag om 10.00 uur
e
23 mei 1 Pinksterdag om 10.00 uur
e
24 mei 2 Pinksterdag 10.00 uur
e
25 mei 3 Pinksterdag 10.00 uur
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Evangelie-lezingen in de Mensenwijdingsdienst
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
11 april
18 april
25 april
2 mei
9 mei
13 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni

Mattheüs 21: 1-11
Mattheüs 21: 12-22
Mattheüs 21: 23-32
Mattheüs 21: 33-46
Lukas
23: 13-32
Johannes 19: 1-16
Johannes 19: 16-42
Markus 16: 1-18
Johannes 20: 19-29
Johannes 10: 1-20
Johannes 15: 1-27
Johannes 16: 1-33
Johannes 14: 1-31
Johannes 16: 24-33
Johannes 16: 24-33
Johannes 14: 23-31
Johannes 17: 6-11
Johannes 3: 1-17

Intocht in Jeruzalem
Tempelreiniging, de vijgenboom
Vraag naar de geestelijke macht
Gelijkenis van de wijnbouwers
Veroordeling, kruisdraging
Geseling, doornenkroon, veroordeling
Kruisiging en graflegging
De opstanding
Thomas
‘Ik ben de goede herder’
‘Ik ben de ware wijnstok’
‘Ik ga tot de Vader’
‘Ik ben de weg’
Sterk uw moed
Sterk uw moed
Wie mij van harte liefheeft
Het Hogepriesterlijk gebed
Nikodemus

Liederen in de Mensenwijdingsdienst
(de liederen worden geneuried)
Lijdenstijd
Paastijd
Hemelvaart

Wees ons nabij o Heer
Dood noch leven
Verrezen is de Heer
Uw vrede zij de ordenende kracht
O Heer, gij die werkt
Uw vrede zij de ordenende kracht

De zondagsdienst voor de kinderen
1 keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er op zondag een dienst
voor de kinderen als er minimaal 2 kinderen komen. Aanvang om 8.45 uur met
het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de dienst.
Data: 28 maart en 5 april, 24 mei.
Op 28 maart gaan we tarwe zaaien en op 5 april mogen de kinderen de tarwe
uit de paasgrot halen. Op 24 mei vieren we pinkster-kinderfeest. Het verhaal
en de feestelijkheden zijn voor kinderen van alle leeftijden. De dienst voor de
kinderen is vanaf 7 jaar en ouder. Voor vragen over deelname aan de
zondagsdienst, kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, 06-29343288.
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Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen
28 maart
5 april
24 mei

Mattheus 21: 1-11
Johannes 20: 1-18
Handelingen 2: 1-13

Intocht in Jeruzalem
Maria aan het graf
Pinksteren

Liederen Zondagsdienst voor de kinderen
Lijdenstijd
Paastijd
Pinksteren

Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn
Open breekt de aarde, open breekt het graan
Hemelse vlammen dalen neder

Cursussen en gespreksgroepen
(onder voorbehoud van maatregelen wegens de pandemie)
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,
e
e
op de 2 en 4 donderdag van de maand, na de Mensenwijdingsdienst.
Data: 8 en 22 april, 27 mei. Aanvang om 11.30 uur.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen bij Edith Schoneveld 06-29343288.
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: 13 april en 11 mei
Gesprek eerste donderdag van de maand
Iedere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een
gesprek over ons wel en wee, persoonlijk of in relatie tot de wereldsituatie,
waarbij wij in gesprek gaan met interesse voor de ander. Iedereen kan
deelnemen. Edith Schoneveld leidt het gesprek, maar het is een vrije
uitwisseling tussen de deelneemsters en deelnemers. Data: 1 april en 6 mei.
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Uit het gemeenteleven
Op zondag 24 januari overleed Gerard Engelaer. Hij werd geboren op
16 november 1935. Gerard ontving op 21 januari de stervenswijding.
Op 28 januari vond de crematie plaats en op 20 maart wordt de
Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene voor Gerard gehouden. Wij wensen
de familie en dierbaren van Gerard veel sterkte toe.

Bijeenkomsten
onder voorbehoud van corona-maatregelen
Cultische bijeenkomsten gaan dan wel door
Voor alle activiteiten geldt: aanmelding wanneer niet anders
aangegeven bij wendela.beemsterboer@gmail.com
Maximaal aantal deelnemers:
in de cultusruimte 25 deelnemers
In de gemeenteruimte 12 deelnemers
In de kleinere ruimtes zoveel dat de afstand van 1,5 meter
aangehouden kan worden.
Zo 28 maart

8.45 uur

Ma 29 maart
Di 30 maart
Wo 31 maart
Do 1 april
Vrij 2 april
Ma 5 april

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
15.00 uur
8.45 uur

Do 8 april

11.30 uur

Za 10 april

10.00 uur

Zo 11 april

11.15 uur

Di 13 april
Zo 18 april

10.00 uur
10.00 uur
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Palmpasen: tarwe zaaien met de kinderen
(zie mededelingen)
Cultische dagsluiting
Cultische dagsluiting
Cultische dagsluiting
Cultische dagsluiting
Lezing lijdens-evangelie
Paastuin voor de kinderen
(zie mededelingen)
Gespreksgroep over het
Mattheüsevangelie
Werkochtend in de gemeente voor huis en
tuin
Vormtekenen, boekpresentatie Dick Bruin
(zie mededelingen)
Lezen voor de gestorvenen
Gesprek met Nico Torenstra
(zie mededelingen)

Do 22 april

11.30 uur

Zo 25 april
Za 1 mei

11.30 uur
10.00 uur

Zo 2 mei

10.00 uur

Do 6 mei

11.30 uur

Di 11 mei
Zo 23 mei

10.00 uur
11.30 uur

Do 27 mei

11.30 uur

Zo 30 mei

11.15 uur

Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie
Gesprek over de Mensenwijdingsdienst
Werkochtend in de gemeente voor huis en
tuin
Gesprek met Nico Torenstra
(zie mededelingen)
Gesprek op de 1e donderdag van de
maand
Lezen voor de gestorvenen
Grondsteenspreuk Lukaskerk met euritmie
(zie mededelingen)
Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie
Opmaat en gesprek over het epistel van
Pinksteren

Mededelingen bij het programma
Zondag 28 maart Palmzondag, 8.45 uur tarwe zaaien met de kinderen
Om 8.35 uur is er inloop en om 8.45 uur beginnen we en gaat de buitendeur op
slot. Er is een kort verhaal en de kinderen krijgen een potje met aarde en
mogen dan tarwe zaaien. Ook de jongere kinderen kunnen hieraan
deelnemen. De potjes blijven in de Stille Week in de kerk bij de jaarfeest tafel.
Om 9.25 uur kunnen de kinderen van 7 jaar en ouder naar de dienst voor de
kinderen.

Cultische dagsluitingen in de Stille Week, 19.30 uur
Maandag 29, dinsdag 30, woensdag 31 maart en donderdag 1 april
In de Stille Week wordt bij de cultische dagsluitingen gelezen over de
gebeurtenissen die plaatsvonden op de desbetreffende dag van de Stille
Week. Een klein, stil cultisch moment bij het vallen van de avond om de
verbinding te ervaren met deze Stille Week en de kosmische krachten van de
betreffende dag. Het lijden van Christus gaat elk jaar weer door de natuur en
door de kosmos heen op deze dagen.
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Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur, lezing van het Lijdens-evangelie
Op Goede Vrijdag wordt in de Lukaskerk om 15.00 uur uit het evangelie
gelezen over het lijden en sterven van Christus, dit wordt overal in de kerken
van De Christengemeenschap gedaan.
Op de eerste Goede Vrijdag in de wereldgeschiedenis stierf Christus aan het
kruis, zijn sterfmoment was 15.00 uur in de middag. Om dit moment te
gedenken wordt aan het altaar een compilatie gelezen van teksten uit de
verschillende evangeliën, met muzikale begeleiding. In deze compilatie worden
alle Zeven Kruiswoorden gelezen, de uitspraken van Christus vanaf het
moment van de kruisiging tot op het moment van zijn sterven.
Maandag 5 april tweede paasdag, 8.45 uur paastuin voor de kinderen
De kinderen mogen het paastuintje lopen.
Inloop vanaf 8.35 uur en om 8.45 uur gaan we beginnen.
We beginnen met een kort verhaal en de kinderen mogen dan het ontkiemde
graan uit de kleine Paasgrot ophalen en door het paastuintje lopen. Ook de
jongere kinderen mogen deelnemen.
Om 9.25 uur kunnen de kinderen van 7 jaar en ouder naar de dienst voor de
kinderen.

Vormtekenen boekpresentatie Dick Bruin
Zondag 11 april 11.15 – 12.30 uur
De wereld van de lijn is niet zo toegankelijk als de wereld van de kleuren.
Stemmingen worden direct opgeroepen door kleuren. Kleur is emotie/gevoel.
Het lijnenspel ervaren wij vaak als abstract. Doordat wij tegenwoordig minder
schrijven en tekenen (ambachtelijke bezigheden) en meer digitaal actief zijn, is
het juist in deze tijd weer een uitdaging om de wereld van de lijnen te (her)
ontdekken.
Na vijfenveertig jaar actief te zijn geweest in het onderwijs met o.a. het vak
vormtekenen, had ik de wens om al mijn geliefde vormtekeningen samen te
brengen in één boek.
Na een jaar bijna dagelijks getekend te hebben, werd deze wens vervuld en
het werk werd uitgebracht bij uitgeverij Nearchus. Dit gebeurde afgelopen
zomer 2020. Met plezier wil ik het boek presenteren in de Lukaskerk, het één
en ander er over vertellen en ook met de aanwezigen een aantal oefeningen
doen. Welkom.
Groet Dick Bruin
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Gesprekken met Nico Torenstra
Zondag 18 april en zondag 2 mei 10.00 uur
Beste mensen,
De kringgesprekken zullen weer beginnen,
We beginnen op zondag 18 april weer open, met een opmaat (“ruimte maken
in onze ziel”) waar iedereen bij kan aansluiten,
Er is dan, net zoals op zondag 2 mei geen mensenwijdingsdienst, zodat we om
10.00 uur beginnen tot 11.30 uur.
Op zondag 2 mei zal het thema zijn:
“Verrast het ons dat Michael zo’n centrale plaats in de Mensenwijdingsdienst
heeft gekregen?"
Hier zullen Ella en Obe het gesprek (in)leiden.
Tot spoedig ziens!
Nico Torenstra.

Grondsteenspreuk kerk
Zondag 23 mei 11.30 uur
Geworden
in het rijk der elementen
werkend
In het licht van de helende Geest
die ons genezing brengt,
bouwend op Hem
als de Levende Steen,
mogen onze harten
worden aangeraakt
door de reine Liefde,
die zal verheffen
wat gevallen is
en die ons zal schenken
Vreugde en kracht.
Wordend werken,
werkend bouwen
Aan de gemeenschap
van Christus.
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Deze spreuk klonk op 20 mei 1993 terwijl wij ons hadden verzameld onder de
open spanten van de nieuwe kerk. Het blauw van de hemel glansde ons
tegemoet, vol verwachting van wat in de toekomst allemaal hier worden mag.
De spreuk hangt sinds die tijd in de gesprekskamer van de kerk en wordt daar
voorgelezen als er een overleg is.
Van de zomer en in de herfst heeft hij geklonken bij het algemeen overleg van
de bestuursvergaderingen.
Zouden wij als gemeente de grondsteenspreuk van de Lukaskerk in ons hart
tot leven kunnen wekken?
Door je er bv meditatief mee te verbinden in je hart.
Door hem te laten klinken als we iets belangrijks met elkaar te bespreken
hebben?
Door er bv na een MWD met elkaar aan te werken dmv euritmie, spraak,
kunstzinnig bezig zijn , gesprek...
Op Pinkster Zondag 23 mei willen we er voor de eerste keer na de MWD van
ongeveer 11.30 tot 12.00 uur aan werken met wie dit wil.
We gaan met Liesbeth Lünneman euritmisch aan het werk.
Opgave kan bij sarierolff@hotmail.com
Hartelijke groet, Sarie

Bericht van de priester
De communie
De communie is in de gemeente lange tijd niet uitgedeeld wegens de corona
pandemie. Sinds februari wordt aan één persoon die zich van te voren opgeeft
de communie uitgereikt. Voor velen is de tekst die daarbij wordt uitgesproken
waardevol om te horen.
Het komt wel voor dat niemand zich van te voren heeft opgegeven. U mag dit
navragen in de sacristie, als niemand zich heeft opgegeven kunt u zich voor de
dienst nog opgeven bij de ministrant.
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Aan het altaar neemt de celebrant de communie tot zich voor de hele
gemeente, inclusief degenen die afwezig zijn wegens ziekte of om andere
redenen, en voor allen die gestorven, ongeboren of op aarde vanuit de
geestelijke wereld de dienst mee voltrekken. De celebrant draagt de casula,
dat komt van casa, huis. Alle deelnemers ‘wonen’ tijdens de dienst als het ware
in dit geestelijke huis en ontvangen de communie die de priester tot zich neemt
langs een andere, niet lichamelijke weg.
Toch is het een gemis dat de communie niet vrij uitgedeeld kan worden.
De vraag wanneer dat weer kan blijft leven. Zodra er iets verandert in het
uitreiken van de communie stellen wij u op de hoogte via de Nieuwsbrief.
U kunt met mij een afspraak maken om thuis de communie te ontvangen.
Ook kunt u een afspraak maken voor een gesprek met mij bij u thuis of in de
kerk. Schroomt u alstublieft niet om een afspraak met mij te maken als u dat
wenst.
Edith Schoneveld

Bericht van het bestuur

Hierbij twee berichten over de financiën.
Het eerste betreft een overzicht van de ledenbijdragen van 2017 tot en
met 2020, opgesteld door Frans Ooms die de ledenadministratie en
leden-financiën beheert.
De grafiek toont vooral het verschil vanaf 40.000 euro. Het gaat om de
volgende ledenbijdragen:
2020:
2019:
2018:
2017:

Ruim
Bijna
Bijna
Ruim

€ 44.000.€ 52.000,€ 50.000,€ 50.000,-

In het stuk Financieel perspectief wordt door het bestuur ingegaan op de
lagere ledenbijdragen.

Ledenbijdragen
11
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Financieel perspectief
In dit gemeentebericht is een voorlopige rapportage opgenomen van Frans
Ooms over in 2020 verkregen bijdragen van leden en belangstellenden. In
2020 zijn duidelijk minder bijdragen verkregen.
Dit is een aandachtspunt omdat het een structurele achtergrond heeft.
Een directe oorzaak is de situatie die is voortgevloeid uit de corona
maatregelen.
Een andere oorzaak is dat het aantal leden en belangstellenden de afgelopen
jaren fors is afgenomen. Dat komt vooral door overlijden. De leden en
belangstellenden zijn voor een flink deel bejaard.
Het aantal en de betrokkenheid van leden en belangstellenden neemt ook af
door de voortdurende onenigheid. Sommigen beëindigen om die reden hun
verbintenis met de gemeente, anderen nemen (tijdelijk) afstand en/of geven
aan dat zij onder deze omstandigheden financieel minder of niet bij willen
dragen. De krimp van de gemeente wordt niet gecompenseerd door nieuwe
leden.
Er moet rekening mee worden gehouden dat deze omstandigheden ook van
invloed zijn op de financiële situatie in 2021. Het is urgent om vanwege deze
situatie maatregelen te nemen.
Het in stand houden van de Christengemeenschap in Alkmaar kost circa €
80.000, -/jaar.
Deze lasten werden voor meer dan de helft -5/8 deel- bijgedragen door leden
en belangstellenden.
Als deze bijdragen veel lager worden dan moeten de kosten evenzeer worden
verlaagd. Dat is lastig! De lasten worden namelijk voor een groot deel gevormd
door verplichtingen met een tamelijk vast karakter, zoals de bijdragen aan twee
landelijke fondsen en de kosten voor het onderhouden en beheren van het
kerkgebouw.
Dit wordt voor het voortbestaan van de gemeente een essentieel
gespreksonderwerp.
Het bestuur
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Berichten uit de gemeente
Sinds 27 April 1989, ben ik, Femma Sieverts, lid van de
Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. .
Naar aanleiding van de brief van de synode waarin ons de vraag gesteld werd
om eens na te gaan waarom wij eigenlijk lid zijn geworden, honoreer ik hierbij
die vraag met mijn eigen woorden..
Grootgebracht in mijn jongste jaren was God geen onderwerp van gesprek.
Wel was God in mij aanwezig, al was het maar in de vorm van; “O GOD laat de
bom niet op ONS huis vallen. “ Hij heeft mij in die jaren nooit teleurgesteld.
Met vriendinnetjes uit de straat waar ik woonde mocht ik soms mee op zondag
naar Het Leger des Heils. Indrukwekkend, maar niets voor mij. Vond er niets,
in ieder geval geen GOD, het enige voor mij herkenbare.
Ouder geworden grote of kleinere gebedshuizen bezocht, meestal met iemand
die al ter kerke ging.
Ging toen op zoek, en vond hem via de Vrije school in Hoorn. Via lezingen en
gesprekken. Ben toen op een gegeven moment op de donderdagen de
diensten gaan volgen. Dit was het dus, de enorme vrijheid ,de leervrijheid,
liefde, alles zelf te mogen ontdekken in mijn eigen tempo.
Vooral in de nachtelijke uren ontmoette ik de Christus Jezus. Heel emotioneel,
Via een gesprek met de priester konden wij vaststellen dat het een echte
ontmoeting was geweest. Prachtig, maar zoiets schept ook verplichtingen
merkte ik. Door de liefdevolle woorden van de Christus, die mij stuurde, die mij
steeds het goede voorhield, dat was de grote reden om heel bewust LID van
de CHRISTENGEMEENSCHAP te worden. Toen ik na gesprekken over de
keuze voor het lidmaatschap het prachtige Credo, en Het Onze Vader mocht
ontvangen en naar huis reed, reed een grote liefde met mij mee.
Tot op de dag van vandaag heb ik geen moment spijt van mijn lidmaatschap,
”Christus in ons” .
Natuurlijk zijn er momenten dat je denkt, “NU even niet. !!! komt even niet uit!”
Eens heb ik heel ontspannen en bewust voor de spiegel diep in eigen ogen
gekeken, in alle rust…
Wat ik zag ?… dat waren de ogen van de Christus die mij aankeken. “Christus
in ons,” of we willen of niet, hij is altijd aanwezig.
LEERVRIJHEID:
Wat zou de diepere betekenis van dit woord kunnen zijn !!
Ik eindig met mijn dank uit te spreken aan de synode voor de suggestie om
eens na te denken over ons lidmaatschap.
Vriendelijke groet, Femma Sieverts
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De redactie van de Gemeente Berichten nodigt de leden hierbij uit om ook iets
te schrijven over hun impuls om lid te worden van de Christengemeenschap.

Viering van Maria Lichtmis op de tuin van de Lukaskerk
Tijdens de 13 heilige nachten hebben wij (Floris Kristensen, Liesbeth
Lünnemann en Maartje van Huissteden) “ Grond geroerd “ .
Dit was voor mij een heel nieuw preparaat, maar toen ik hierover van Maartje
hoorde werd ik eigenlijk direct enthousiast. Hoe dit allemaal is gegaan ga ik nu
in het kort vertellen, maar niet alles kan ik zomaar aan het papier toe
vertrouwen.
Van verschillende plekken uit de tuin van de Lukaskerk heb ik wat grond
verzameld, van plekken die wat extra aandacht verdienden.
Maartje en Liesbeth hadden uit hun tuinen ook wat grond verzameld en
Liesbeth nog van een specifiek duin in Groet. De samengevoegde grond ging
in een aardewerken pot, die wij tijdens de 13 heilige nachten met een houten
lepel hebben omgeroerd. In de kleine kring werd de “ Grondsteen “ gelezen.
Na afloop werd elke avond de pot afgedekt buiten neergezet. Het was
bijzonder om te zien hoe gedurende de 13 nachten de grond veranderde en
anders ging ruiken en hoe wij gaandeweg met het roeren van grond steeds
meer vertrouwd raakten. Na 6 januari lieten wij de geroerde grond buiten in de
afgedekte pot geheel met rust.
Hoe moest dat voor de elementenwezens zijn, die uit hun omgeving waren
gehaald en samengevoegd werden met aardewezens van “ver weg“ ?
Dan vervolgens geroerd in een pot, in een huiselijke sfeer, met mensen en
kaarsen, waar de grondsteen centraal stond en dat 13 nachten lang.
Daar vertelden wij ook elkaar wat wij wisten over onze tuinen, later hebben wij
de verschillende plekken ook bezocht, zodat wij ook een voorstelling van de
omgeving konden maken.
In de tachtigjarige oorlog was het geweld in het gebied rond de Lukaskerk voor
de boeren een drama. In de ether wereld heeft dit geweld zijn sporen
achtergelaten, de natuurwezens kunnen zich dit herinneren omdat zij geen
stervelingen zijn.
Nu terug naar wat er in de winter in de aarde gebeurt. De plantenwereld trekt
zich in de winter terug en de minerale wereld wordt door de planten nu
helemaal met rust gelaten. De aarde en speciaal de kiezel in de aarde is nu het
meest ontvankelijk voor de krachten uit de verre kosmos, de elementen
wezens zijn nu het meest wakker en nemen de kosmos waar.
In de biologische dynamische landbouw “ vangen “ wij deze krachten op met
onze preparaten. Deze preparaten bevatten nu informatie die later in het
seizoen specifiek wordt toegediend, als hulp voor de elementaire wereld.
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De stille winterrust is van korte duur en rond Maria Lichtmis gaan de sappen in
de bomen weer stromen. Met Maria Lichtmis op 2 februari zijn wij aan het
einde van de dag in de tuin van de Lukaskerk bij elkaar gekomen in een kring
rond de berk. Op de grond was een cirkel van kleine kaarsjes in notendoppen
en aangestoken was dit een feestelijk gezicht. Van tevoren hadden wij nog niet
helemaal een duidelijk programma hoe het zou verlopen, we hadden Willem
Daub gevraagd ons hierbij te helpen en Willem stelde direct voor het “Halleluja“
in het programma centraal te zetten en hij wilde dit graag met ons doen.
Na wat spreuken en het “Halleluja“ gingen wij gezamenlijk rond de tuin en ieder
kon wat grond uit de grote pot in de tuin verstrooien. Na terugkeer bij de
kaarsencirkel deden wij nogmaals het Halleluja.
Het was een stil maar veelzeggend geheel, wat op alle aanwezigen een diepe
indruk maakte.
Vastbesloten dit complexe ritueel volgend jaar met nog wat meer mensen te
herhalen. Later hebben we de geroerde grond ook verstrooid op onze eigen
plekken, ook op plekken waar wij in het wild bloemen voor de boeketten in de
LukasKerk hebben verzameld.
Floris Kristensen

Het sociaal meldpunt

Allereerst wil ik Tineke Teunissen hartelijk danken voor haar jarenlange
werk voor het sociaal meldpunt. Fijn dat jij je al die jaren hiervoor hebt
willen inzetten.
Het sociale is één van de pijlers in een gemeenschap die ook om verzorging
vraagt. Als er mensen korte of langere tijd in de periferie raken door ziekte of
ouderdom is het in verbinding blijven met de gemeenschap voor hen
belangrijk.
In onze gemeente zijn veel mensen die uit zichzelf contact onderhouden met
anderen. Soms is dat zo gegroeid maar er zijn ook mensen die zien dat
iemand extra aandacht of hulp kan gebruiken en dat dan doen. Een goed
gebruik om het sociale te laten groeien en bloeien.
Het komt ook voor dat iemand extra hulp en aandacht kan gebruiken maar niet
meer zoveel contact heeft binnen de gemeente dan is het fijn dat er een
sociaal meldpunt is. Een plek waar mensen hulp kunnen vragen, bijvoorbeeld
om boodschappen te doen, iemand rijden met de auto naar de dokter of de
mensenwijdingsdienst, even een bezoekje, een fijn gesprek, een zieke
bezoeken etc.
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Schroom dan niet uw vraag te stellen of om namens iemand hierop een beroep
te doen. Samen met u gaan we kijken hoe uw vraag er precies uitziet en hoe
we u kunnen helpen.
De contact-gegevens staan achter op het gemeentebericht vermeld bij sociaal
meldpunt.
Naast de vraag om ondersteuning is het ook belangrijk om een groep mensen
te hebben die ik kan vragen/ bellen om in een specifieke situatie zich in te
zetten voor een hulpvraag. U kunt zich bij mij hiervoor opgeven. Alvast veel
dank hiervoor.
Obe
Gezocht mensen die het leuk vinden om de ouder- kind groep mee te
helpen vorm geven.
Al een paar jaar zijn we bezig met de jaarfeesten voor ouders en kinderen in
de Lukaskerk zodat ouders en kinderen de weg vinden naar de kerk en er zich
thuis gaan voelen.
Naast de adventstuin, het zaaien met Palmpasen en het Paastuintje zijn er
Pinksteren, Sint Jan, Michaelsfeest en Sint Maarten vieringen geweest voor
het hele gezin. Vaak op een zondag of zaterdagmiddag...
De voorbereidingsgroep bestaat uit Edith Schoneveld, Joke Boersema, Greet
van Veen en Sarie Rolff.
Nu zijn we op zoek naar versterking voor deze groep om deze groep meer te
kunnen waarborgen dus als het u aanspreekt stuur dan gerust een berichtje
naar sarierolff@hotmail.com

Zijn er mensen die interesse hebben in het Leren vertellen van
sprookjes?
Door ons te verdiepen in het boek: De man in alle kleuren van Alice Woutersevan Weerden leren we wat sprookjes ons te vertellen hebben over de
geheimen van het leven.
Door samen stukjes aan elkaar te vertellen oefenen we ons op welke manieren
dat kan voor volwassenen of voor kinderen en welke manier bij jou hoort.
1 x per 2 weken op een samen te bepalen dagdeel in de kerk, op zolder.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kerk.
Opgave bij sarierolff@hotmail.com
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Landelijke berichten
Eigen kapel in Middelburg
Op 20 maart wordt in de gemeente Zeeland de grondsteen gelegd voor een
eigen kapel, in het centrum van Middelburg. Het streven is erop gericht de
kapel nog voor de zomer in gebruik te nemen.
Zie ook het affiche op het prikbord.

Internationale berichten
In februari hebben in Berlijn zes priesterwijdingen plaatsgevonden.
Op vrijdag 19 februari zijn gewijd Sven Olav Kalvo (Noorwegen)
en Liza Lillicrap (GB, Australië)
Op zaterdag 20 februari zijn gewijd Ragnild Nesheim (Noorwegen)
en Gabriëla Halmagean (Roemenië)
Op zondag 21 februari zijn gewijd Nataliia Shatna (Ukraïne)
en Jan Kirdorf (Duitsland)

Afwezigheid geestelijke
Edith Schoneveld is afwezig: van maandag 19 t/m woensdag 21 april wegens
de synode in Zeist.
Van maandag 26 april t/m zondag 2 mei wegens een vrije week.
In noodgevallen kunt u de volgende personen benaderen:
Cora Wildeboer: 072 - 5092596 of 06 - 13023142
Trees Joop: 0226 - 701737 of 06 – 48365117

Digitale Nieuwsbrief
Indien u de digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u uw mailadres doorgeven
aan Ella Amse, secretaris: lukaskerknieuwsbrief@gmail.com

Bijlage: In Beweging
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De gemeenteberichten van de Lukaskerk
verschijnen vijf keer per jaar en worden aan alle
leden en belangstellenden toegezonden. Vier
keer per jaar 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 Ella Amse
lukaskerknieuwsbrief@gmail.com

REGELMATIGE EN INCIDENTELE
BIJDRAGEN EN
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN
BELANGSTELLENDEN
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS
VOOR HET
BESTAAN VAN DE
CHRISTENGEMEENSCHAP
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