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KLEIN. ’S AVONDS 
 
 
In het hart van de storm zit ik stil. 
Door grote veren bruist de wind, 
wild, fris, maar ik zit warm en klein. 
Door natte haren kijkt een engel binnen, 
de wind strijkt al de grijze veren op zijn rug 
terug  
en hij zucht ongeduldig aan het raam.   
Zijn lange, grijze ogen speuren rond. 
Maar ik zit stil, 
ik wil niet. 
Dan leunt hij met zijn volle hand 
nog even dringend aan de ruit, 
die buigt, en schudt zijn haren uit 
en bruisend vliegt hij weg van hier, 
ver – waar ik hem niet volgen kan. 
Ik wou niet. 
Waarom huil ik dan? 
 
 

M. Vasalis 
 

 
 
 
 
 
 

 
De afbeelding op de omslag is naar een glasraam van Peter Vormer. 
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DE MENSENWIJDINGSDIENST 

 
Op zondag 29 oktober eindigt de zomertijd. De klok wordt dan één uur teruggezet. 
 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK 
In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op: 
zondag 10.15 uur en  
woensdag 10.00 uur, geen dienst op 22 november. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE ENGELSE TAAL 
Eenmaal per maand wordt er een dienst in de Engelse taal gehouden op:  
dinsdag 10.00 uur. 
Data: 3 oktober, 7 november. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op: 
vrijdag 10.30 uur.   
Data: 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST BIJ HET BEGIN VAN DE 
MICHAËLSTIJD 

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van Michaël: 
Vrijdag 29 september om 10.15 uur. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST ROND ALLERHEILIGEN EN 
ALLERZIELEN 
Zaterdag 4 november om 10.15 uur (zie bij de Bijeenkomsten in de 
Thomaskerk). 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN 
De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een les om 9.00 uur. 
Data:1 en 22 oktober, 5 en 19 november. 
 
HET EVANGELIE 
24 september  Lukas 7, 11-17 
29 september  Mattheüs 22, 1-14   
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1 oktober         Mattheüs 22, 1 – 14 
8 oktober         Efeziërs 6, 10 – 19 
15 oktober       Openbaring 12, 1 – 12 
22 oktober      Openbaring 19, 11 – 16 
29 oktober       Openbaring 1, 8 – 20 
4 november    Markus 16 
5 november     Openbaring 7, 9 – 17 
12 november  Openbaring 3, 1 – 6 
19 november  Openbaring 14, 14 – 20 
26 november  Openbaring 20, 11 – 14 t/m 21, 1 – 5. 
 
DE FEESTTIJDEN 
De Michaëlstijd begint op 29 september tot eindigt op 28 oktober. 
De Adventstijd begint op 3 december. 
 
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST  
Michaëlstijd  
Laten wij afleggen  
De waarachtige 
Tussentijd Michaëlstijd en Advent 
O Heer, Gij die werkt! 
Temidden van ons zijt Gij 
Advent 
Heilig, heilig, heilig 
O Heer uw vrede wone onder ons 
 
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN  
Michaëlstijd 
Onoverwinnelijk sterke held 
Van 29 oktober tot Advent 
Hij is de ster 
Advent 
Nu daagt het in het oosten 
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MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE 

 
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN 
Alle geestelijken zijn afwezig van 20 t/m 22 november. 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136. 
Afwezigheid Adam Ricketts: Van medio november tot medio december zal 
ik een reis maken naar Nieuw Zeeland waar ik een tijd lang als leraar heb 
gewerkt. Toen ik afscheid van mijn klas nam heb ik de belofte gedaan om 
bij hun 12e klas eind toneelstuk aanwezig te zijn. Ik ben blij en dankbaar 
dat mijn collega's de gelegenheid bieden deze belofte na te komen. De 
exacte data komen op het prikbord te hangen maar ik ben in ieder geval 
rond 15 december terug, hopelijk met vele mooie reisverhalen. 
 
DANK 
Adam en Marije danken hartelijk voor uw bijdragen, waardoor wij van een 
fijne vakantie konden genieten. 
 
ONZE GEMEENTE 
Op 2 juli ontvingen …  en … opnieuw het sacrament bij het 25-jarig 
huwelijk. De getuigen waren … en …. 
 

Overleden 
De stervenswijding, de dienst bij de crematie en de mensenwijdingsdienst 
werden gehouden voor …, overleden 9 augustus 2017, geboren 22 
december 1936.  
 
 
 
 

GODSDIENSTLESSEN, CURSUSSEN EN 

SAMENKOMSTEN 

 
GODSDIENSTLESSEN 
Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk 
Data:1 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 december. 
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CURSUSSEN EN SAMENKOMSTEN 
Het Lukas evangelie 
Cursus door Adam Ricketts om de week op dinsdag van 20.00 tot 21.00 u.  
Data: 3, 17 en 31 oktober. Onderbreking in november. 
 
Het Mattheüs evangelie 
Cursus door Marjolein te Pas op woensdag 11.00 tot 12.00 uur.  
Data: 4 en 18 oktober, 15 en 29 november. 
 
De mensenwijdingsdienst 
Cursus met de drie geestelijken één maal per maand op zondag na de 
mensenwijdingsdienst.  
De cursus wordt in 2018 voortgezet.  
 
 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

 
Zondag 24 september 
Intrede van onze nieuwe geestelijke Marjolein te Pas. 
 
Zondag 1 oktober na de mensenwijdingsdienst 
Michaëlsviering 
Hierbij zullen twee gedichten van Adriaan Roland Holst worden opgevoerd 
door … en … (euritmie) en … (spraak). Het geheel zal worden omlijst met 
pianomuziek van Leoš Janáček door ….  
 
Woensdag 4 oktober 19.30 uur en 
Donderdag 19 en 26 oktober 20.00 uur 
Voordrachtendrieluik 
Voordracht I, woensdag 4 oktober 19.30 uur: 
Polariteit als ontwikkelingsweg door …. 
De buitenwereld kan overweldigend zijn. Iedere dag komen er indrukken 
op ons af die telkens weer om verwerking vragen. Op sommige televisie-
kanalen is er 24 uur per dag nieuws. De berichtgeving is letterlijk onop-
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houdelijk. Daar staat een binnenwereld tegenover die zich ook niet 
onbetuigd laat. Vaak is wat in ons naar boven komt al even verontrustend 
als wat ons van buiten treft. 
In deze lezing wordt nagegaan wat het betekent dat binnen en buiten bij 
de mens in een spanning staan, hoe die spanning zich uitleeft, en welke 
methodes en strategieën zich aandienen om een vruchtbare verhouding te 
vinden tussen onszelf, en wat zich in en aan ons voordoet.  
  

Voordracht II, donderdag 19 oktober 20.00 uur: 
De mens en het kwaad door Adam Ricketts. 
De mensheid gaat een weg. Op die weg ontmoet zij het kwaad. Waarom? 
Waarom is er kwaad in de wereld? Hoe leren we het kennen en door-
gronden en benoemen, hoe leren wij ermee omgaan, hoe kunnen wij als 
individuele mensen een bijdrage leveren om het kwade tegemoet te 
treden? Wat betekent de bede “verlos ons van het boze“ op deze weg? 
 

Voordracht III, donderdag 26 oktober 20.00 uur: 
Apocalypse, informatietechnologie en inwijdingswetenschap door 
Frank Storm. 
Deze drie geestelijke realiteiten komen elkaar tegen in de cultuur van de 
21e eeuw. Het gaat bij alle drie over de toekomst van de mensheid. Wat 
hebben ze elkaar te zeggen? 
 
Zondag 15 oktober na de Mensenwijdingsdienst 
Najaarsledenvergadering  
Agenda:  
1. Opening en opmaat  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. Vaststelling agenda  
4. Notulen algemene ledenvergadering 19 maart 2017  
5. Financiën 
6. Uit het Convent   
7. Uit het Bestuur  
8. Uit de Landelijke Raad  
9. Rondvraag  
10. Sluiting  
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De notulen van de Algemene Ledenvergadering voorjaar van 19 maart 
2017 zijn op te vragen bij Ingrid Klerk (ingrid.klerk@planet.nl). 
 
Woensdag 1 november 14.00 – 16.00 uur 
Middag speciaal voor ouderen. Maar ook jongeren zijn van harte welkom. 
De ouderen ontvangen een speciale uitnodiging. Het thema van deze 
middag staat nog niet geheel vast, maar zal - gezien de datum - in het 
teken van het sterven staan. 
 
Zaterdag 4 november 10.15 uur  
Mensenwijdingsdienst voor de gestorvenen 
In de maand november herdenken wij van oudsher onze gestorvenen. Wij 
allen zijn met gestorvenen verbonden, meer of minder bewust. In het 
offergebed van de mensenwijdingsdienst worden zij ook expliciet 
genoemd “… allen die gestorven zijn ...”.  
Deze dienst willen wij speciaal aan hen wijden. Ieder kan innerlijk 
bijvoorbeeld de dagen/nachten zijn/haar gestorven in gedachten nemen, 
vanzelfsprekend in alle vrijheid.  
Wij hopen op geconcentreerde aandacht. 
 
Donderdag 16 november 20.00 uur 
Omgaan met schuld 
Lezing door Marjolein te Pas over dit thema. 
 
Zondag 26 november na de mensenwijdingsdienst 
Laatste zondag in het kerkelijk jaar met 
- een kleine inhoudelijke bijdrage 
- lezing van de kroniek 
- herdenking van de gestorvenen van het afgelopen jaar.  
Het geheel wordt omlijst door muziek. 
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EXPOSITIE  IN DE ONTMOETINGSRUIMTE  

Heidi Ochsner exposeerde in de zomer in de ontmoetingsruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERUGBLIK 

 
ZOMERBEZINNING 
Op 27, 28 en 29 juni was er een zomerbezinning met als thema het woord 
van Johannes de Doper: “Verandert uw gezindheid, het rijk der hemelen is 
nabij”. Inleidingen werden gehouden door Adam Ricketts en ….  
 

De ziel van de mens, instrument van lichaam en geest, bemiddelaar 
tussen geest en wereld, stond daarbij centraal. De ziel kan je zien als een 
tuin, een kloostertuin, met rondom poorten naar de wereld, hier ontstaan 
onze emoties: boosheid, blijdschap, angst, verdriet, ook schaamte.  
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De schaamte is een heel bijzondere emotie en daarom kwamen wij 
daarover met elkaar in gesprek. In het midden van de kloostertuin van de 
ziel vind je de binnentuin van waaruit je als mens verbinding kunt leggen 
met de wereld van de geest. En door van tijd tot tijd te verwijlen in deze 
hof, in verbinding met je bron, kan je gesterkt de buitenwereld tegemoet 
treden. Hoe meer wij er in slagen om daar de verbinding met Christus in 
ons op te bouwen, des te sterker kunnen wij Hem ook ontmoeten in dat 
wat op ons afkomt in de wereld, in de andere mens.  
 

Was de eerste bezinningsdag vooral een verkenning, de tweede dag was 
heel praktisch gericht: we hielden ons bezig met de 12 zintuigen. En 
deden oefeningen om die te ervaren. Het ging daarbij ook om vertrouwen: 
met je ogen dicht lopen, of je laten vallen terwijl je vertrouwt op de handen 
van iemand die achter je staat en je opvangt. De derde dag hielden we 
ons bezig met (afbeeldingen van) de Mensheidsrepresentant. Door daar 
geregeld naar te kijken ontstaat er evenwicht in de ziel: de ziel die immers 
ook de strijd aan moet binden met de tegenstrijdige impulsen en emoties 
die in haar leven. In stilte keken wij naar de verschillende afbeeldingen, 
dat was echt een bezinningsmoment.  
Naast de gesprekken die we in de kring of in kleine groepjes hadden, 
kwamen wij ook uiterlijk in beweging door euritmie te doen, onder leiding 
van … (die helaas alleen de eerste dag kon), en …. Op de laatste middag 
hebben wij met gekleurde bijenwas kaarsen versierd en daarna werden 
deze dagen cultisch afgesloten aan het altaar. Daarbij zongen wij een 
Spaans lied dat ook op de internationale Pinksterconferentie had 
geklonken. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 
AANPASSEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE 
Naar aanleiding van vragen gesteld in de Algemene Ledenvergadering en 
enkele bijzondere bijeenkomsten over bestuurlijke verandering c.q. 
vernieuwing binnen onze kerk wil het bestuur de leden een voorstel 
voorleggen voor de inrichting van het gemeenteleven in onze 
kerkgemeente.  
Het bestuur zoekt al enige tijd wat in deze huidige tijd de beste vorm is om 
de taken uit te kunnen voeren die nodig zijn om de randvoorwaarden in 
stand te houden waarbinnen de geestelijken hun werk kunnen doen. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober a.s. zal het bestuur 
een voorstel bespreken om het reglement van de gemeente aan te 
passen. Na een toelichting door het bestuur is er gelegenheid voor een 
gesprek over het voorstel. 
 

Het voorstel zal twee weken voor de vergadering per e-mail met de 
agenda aan de leden en belangstellenden worden toegestuurd, en ter 
inzage in de gemeenteruimte worden gelegd. 
 
 
AANKONDIGING KANDIDAAT VOOR HET BESTUUR 
Het bestuur is een van de organen van de Christengemeenschap 
gemeente Den Haag, het behartigt de bestuurlijke en financiële 
aangelegenheden van de gemeente. Een goede bezetting van het bestuur 
is belangrijk.  
Het doet ons een groot genoegen om u te kunnen melden dat … zich 
kandidaat heeft gesteld voor de functie van voorzitter in het bestuur. …. 
heeft ruime bestuurlijke ervaring, is reeds lang lid van en actief betrokken 
bij de Christengemeenschap.  
Het bestuur is zeer verheugd over het voornemen van … en verzoekt de 
leden om op de komende Algemene Ledenvergadering op 15 oktober door 
stemming te besluiten tot de benoeming van … in het bestuur van onze 
gemeente. 
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Persoonlijke toelichting: 
Ik zou het een eer vinden de Christengemeenschap bestuurlijk te mogen 
dienen. Eerder deed ik dat in het landelijk bestuur, nu in het bijzonder in 
onze eigen gemeente in Den Haag. Ik dank u voor uw steun hierin. 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 

 
DANK! 
Op 2 juli 2017 ontvingen wij na 25 jaar de herbevestiging van ons huwelijk. 
Net als op 27 juni 1992 was Marije Stevens de priester die de 
huwelijkswijding voltrok. Wij danken haar voor het voltrekken van het 
sacrament en alle aanwezige gemeenteleden voor hun meebeleven en 
mooie geschenken, de musici voor de prachtige muziek en de mensen die 
de koffie, sap en wat lekkers bij de lunch daarna verzorgd hebben.  
We willen, zonder anderen tekort te doen, … danken voor de coördinatie 
van alle bijkomende activiteiten.  
Het geld dat we mochten ontvangen als geschenk, is als zonnedaalders 
naar de gemeente gegaan.  
 
 
 
 

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 

 
GEMEENTEBERICHTEN DECEMBER 2017, JANUARI 2018 
Kopijsluiting: zondag 12 november 17.00 uur. 
Kopij per e-mail, in Microsoft/Word opmaak, sturen naar: 
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com  of per post naar: ….  
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te 
korten, te wijzigen of te weigeren. 
 
 

mailto:gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
GEESTELIJKEN 
Marjolein te Pas 
Adam Ricketts 
Marije Stevens - Engels 
 
BESTUUR 
Voorzitter: Vacant 
Secretaris: Ingrid Klerk 
Penningmeester: Rense Kuil 
Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan (a.i.) 
Namens het convent: Adam Rickets 
 
ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 
Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk, 
Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.  
 
 

KOSTERSWONING 
Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag,  
 
 
*** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE 
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 
VERWIJDERD *** 
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Beweging tot religieuze vernieuwing 
 
 

Gemeente te Den Haag: 
 

De Thomaskerk 
Groot  Hertoginnelaan 2 
2517 EG Den Haag 
 
E-mail: dethomaskerk@gmail.com 
 
 
De Gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt 
vijf maal per jaar. 
Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk vindt u op 
www.den-haag.christengemeenschap.nl  en van alle gemeenten in  
Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl. 
 
Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk 
gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden: 
IBAN: NL11INGB0000465228  t.n.v. de penningmeester van de 
Christengemeenschap, gemeente Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dethomaskerk@gmail.com
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