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ONVERBROKEN 
 
Geen die daarginds uw graf nog vindt; 
er rest van u portret noch brief. 
Maar ik die kind ben van uw kind 
Ik heb u uit de verte lief. 
En gij mìj, onbetwijfelbaar. 
 
Er is een weten van elkaar 
dat tijd en afstand overwint. 
 
Soms grijpt ge even in; ik merk 
het aan een stremming in het werk, 
een wenk: ik leg de schrijfstift neer; 
die lichte wijziging komt van u. 
Het vers handhaaft zich continu. 
 
Er is bericht, over en weer. 

 
 
 
                                                                              Ida Gerhardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afbeelding op de omslag is naar een glasraam van Peter Vormer. 
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Op zondag 28 oktober eindigt de zomertijd. De klok wordt dan één uur teruggezet. 
 

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST 

 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK 
In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op: 
zondag 10.15 uur, 
woensdag 10.00 uur, geen dienst op 26 september en 21 november. 
[Er is een extra mensenwijdingsdienst op dinsdag 6 november om 10.00 
uur, zie pag. 9] 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op: 
vrijdag om 10.30 uur.   
Data: 21 september, 5 en 26 oktober, 9 en 23 november en 7 december. 
 
DIENST BIJ HET BEGIN VAN DE MICHAËLSTIJD 

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van Michaël:  
zaterdag 29 september om 10.15 uur. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST ROND ALLERHEILIGEN EN 
ALLERZIELEN 
Zaterdag 3 november om 10.15 uur. 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN 
De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een verhaal om 9.00 
uur. 
Data: 30 september, 21(!) oktober, 4 en 18 november en 2 december. 
 
HET EVANGELIE 
23 september Lukas 7, 11-17 
29 en 30 september Mattheüs 22, 1-14 
7 oktober Efeziërs 6, 10 - 19 
14 oktober Openbaring 12, 1 - 12 
21 oktober Openbaring 19, 11 - 16 
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28 oktober Openbaring 1, 8 - 20 
3 november Markus 16 
4 november Openbaring 7, 9 - 17 
11 november Openbaring 3, 1 - 6 
18 november Openbaring 14, 13 - 20 
25 november Openbaring 20, 11 - 14  
tot en met Openbaring 21, 1 - 5 
2 december Lukas 21, 25 - 36 
 
DE FEESTTIJDEN 
De Michaëlstijd begint op 29 september en eindigt op 27 oktober. 
De Adventstijd begint op 2 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 
Onoverwinlijk sterke held 
Van 28 oktober tot Advent 
Hij is de ster 
Advent 
Nu daagt het in het oosten 
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MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT 

 
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN 
Beide geestelijken zijn i.v.m. synodes afwezig van 24 tot en met 26 
september en van 19 tot en met 21 november. In dringende gevallen kunt 
u bellen naar …. 
In verband met de stichting van de Christengemeenschap in Moskou zal 
Marjolein van 10 tot en met 20 oktober afwezig zijn (zie haar mededeling 
hieronder). In dringende gevallen kunt u bellen naar …. 
 
DANK 
Dankzij uw goede gaven konden wij deze zomer genieten van een fijne 
vakantie. Het heeft ons goed gedaan. 
Heel hartelijk bedankt. 

Marije en Marjolein 
ONZE GEMEENTE 
Doop 
Op zondag 1 juli ontving … het sacrament van de doop.  
Haar wachters zijn … en …. 
 

Nieuw lid 
Op Pinksterzondag 20 mei is lid geworden van onze gemeente: ….  
Hartelijk welkom! 
 

Overleden 
De dienst bij de uitvaart en de mensenwijdingsdienst werden gehouden 
voor …, geboren 25 november 1931 en overleden 15 juni 2018. 
De stervenswijding en de dienst bij de uitvaart werden gehouden voor …, 
geboren 21 april 1919, overleden 21 augustus 2018. 
 
VOORBEREIDING JEUGDWIJDING 2019 
Eind september wordt begonnen met de voorbereiding voor de Jeugd- 
wijding in de Paastijd van 2019. Mocht u uw zoon of dochter aan deze 
voorbereiding willen laten deelnemen, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: 
m.tepas@hetnet.nl. 
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DE STICHTING VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP IN RUSLAND 
Rusland is zo groot en uitgestrekt, dat de zon er gelijktijdig op- en 
ondergaat. Hoewel het een enorm land is, zijn de hoofdgemeente in 
Moskou en de vier filialen klein.  
Op 22 oktober 2017 werd Anna Geyer, die in 2014 de priesterwijding 
ontving, naar Rusland uitgezonden. Zij is een geboren en getogen 
Moskoviet en de eerste Russische priester van de Christengemeenschap. 
In haar eentje draagt zij als priester zorg voor de gemeente en de filialen, 
bijgestaan door enkele collega’s uit Duitsland die zo nu en dan aanvliegen 
en bijspringen.  
Wat het betekent in Rusland steeds weer de mensenwijdingsdienst te 
vieren, dat kunnen wij slechts vermoeden. Dat het nodig is dat wij de 
mensen daar en Anna met goede gedachten steunen, lijkt mij een 
understatement. Zij verheugen zich enorm wanneer mensen van buiten 
Rusland op bezoek komen om de tere kiem in het immense land te 
behoeden en helpen ontspruiten. 
Van 12 tot en met 14 oktober zal in Moskou de officiële stichting van de 
Christengemeenschap plaatsvinden.  
Samen met enkele andere Nederlanders zal ik daarbij aanwezig zijn en 
daarna nog enkele dagen in Moskou blijven. Ik verheug mij enorm op de 
ontmoeting met Anna en haar gemeente en hoop op deze manier mensen 
in Rusland beter te leren kennen en verstaan. 

Marjolein te Pas 
 

BESTE MENSEN 
Op deze wijze wil ik mijn dank uitspreken voor mijn afscheid en alle mooie 
woorden die ik mocht ontvangen. Ik ben goed begonnen in Zutphen en kijk 
er naar uit de gemeente verder te leren kennen. Ik denk met dankbaarheid 
terug op mijn tijd als priester in Den Haag en het ga jullie goed!  

Adam Ricketts 
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HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN,  

CURSUS EN GESPREKSGROEPEN 

 
HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk. 
Data: 30 september, 21(!) oktober, 4 en 18 november en 2 december. 
 
CURSUS EN GESPREKSGROEPEN 
Nieuw! Cursus Werbeckzang voor koorzangers door … op maandag van 
19.00 – 20.00 uur. 
Anders dan sommigen denken is de zangscholing van mw. Werbeck geen 
bepaalde manier van zingen, een zangvorming, maar een stem-onthulling: 
de weerstanden die de ware stem verhullen worden langzaam opgelost. 
Naast de oefeningen zingen we ook eenvoudige liederen om het geleerde 
toe te passen.  
De cursus kan eventueel beschouwd worden als een voorbereiding op het 
meezingen in het koor.  
Bijdrage in de vorm van sterredaalders (bestemd voor de kerk). 
Richtbedrag € 35,-. 
Data: 1, 8, 15 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november. 
 

Het Mattheüs evangelie 
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 - 12.00 uur. 
Data: 5 en 19 september, 3 en 24 oktober, 7 en 28 november en 12 
december. 
 

Het Onze Vader 
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zaterdag van 11.00 - 12.00 uur. 
Data: 27 oktober, 17 november en 15 december. 
 

De mensenwijdingsdienst 
Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas op een zondag na 
de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een opmaat 
houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen. 
Datum: 11 november (14 oktober vervalt). 
 



Gemeenteberichten  -  oktober, november 2018  -  pag. 8 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 
 

In de Thomaskerk zal de herfst in het teken staan van Rusland. 
 

Zondag 23 september na de mensenwijdingsdienst 
Het esoterische Onze Vader 
In de vorige gemeenteberichten stond per ongeluk dat het Onze Vader in 
het Aramees gezongen zou worden. Dit moet zijn: het esoterische Onze 
Vader, zoals dat door Rudolf Steiner is vormgegeven.  
Zoals men aan het Onze Vader in het Aramees kan beleven dat de inhoud 
wordt verruimd, zo is dat ook bij dit esoterische Onze Vader. 
De tekst (in het Duits) zal met een vertaling een week van te voren bij het 
mededelingenbord liggen. 
Uitvoering door een trio o.l.v. …. 
De duur is ongeveer 30 minuten.  
 

Zondag 30 september, Michaëlszondag 
Er zal na de dienst een korte inleiding worden gehouden over ‘Het 
menselijk gelaat en de ‘meditationen' van de Russische schilder Alexej 
Jawlensky (1864-1941)’.  
In het Gemeentemuseum Den Haag is van 29 september 2018 tot en met 
27 januari 2019 een expositie aan de schilder gewijd.  
 

Zondag 7 oktober na de mensenwijdingsdienst, einde 12.30 uur 
Thomas-kringgesprek 
 

Zondag 21 oktober na de mensenwijdingsdienst 
Marjolein zal vertellen over de stichting van de Christengemeenschap 
in Rusland en haar recente bezoek aan Moskou.  
 

Donderdag 25 oktober om 20.00 uur 
Tolstoj en het Christendom door Siewert Haverhoek. 
Een aantal gemeenteleden bezocht in het voorjaar een lezing van Siewert. 
Siewert die het boek 'Wat ik geloof’ van Lev Nikolajevitsj Tolstoj, Russisch 
schrijver en filosoof (1828-1910), in het Nederlands heeft vertaald, zal daar 
een voordracht over houden.  
 

Donderdag 1 november om 20.00 uur 
Ministrantenavond. De ministranten zijn van harte uitgenodigd. De 
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opmaat heeft als thema: ‘De mensenwijdingsdienst en de gestorvenen’. 
 

Zaterdag 3 november om 10.15 uur 
Één keer in het jaar is er een mensenwijdingsdienst rond Allerheiligen 
en Allerzielen. Het is een oude traditie om in november de gestorvenen te 
herdenken. Natuurlijk is het zo dat iedere mensenwijdingsdienst mede aan 
de gestorvenen gewijd is. Maar waarschijnlijk kent u wel gestorvenen die 
niet direct met de gemeente verbonden waren, maar wel met u.  
U zou dan de avond tevoren speciaal aan hen kunnen denken en innerlijk  
een licht voor ze opsteken. In alle vrijheid uiteraard.  
Wij hopen op geconcentreerde aandacht. 
 

Dinsdag 6 november na de mensenwijdingsdienst om 10.00 uur 
Mensen uit de gemeente Driebergen zullen de Thomaskerk bezoeken.  
De korte inleiding over Alexej Jawlensky (zie zondag 30 september) zal 
na de dienst dan nogmaals gehouden worden. De groep Driebergers zal 
vervolgens naar de tentoonstelling in het Gemeentemuseum gaan.  
U bent van harte uitgenodigd bij de dienst en activiteiten erna aanwezig te 
zijn.  
Verdere informatie wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord. 
 

Woensdag 14 november van 14.30 - 16.30, vanaf 14.00 thee 
Middag voor ouderen, maar ook jongeren zijn van harte welkom.  
Marije Stevens houdt een inleiding getiteld "Wat kunnen wij doen voor 
onze dierbare gestorvenen en zij voor ons?". 
Er is ruimte voor gesprek en muziek.  
De ouderen ontvangen een digitale of schriftelijke uitnodiging. 
 

Donderdag 15 november om 20.00 uur 
Marjolein zal een inleiding houden over het leven en werk van de uit 
Rusland afkomstige kunstenaar Marc Chagall (1887-1985). 
 

Zondag 25 november na de mensenwijdingsdienst 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar met onder andere: 

− een korte opmaat 

− lezing van de kroniek 

− herdenking van de gestorvenen van het afgelopen jaar. 
Het geheel zal omlijst worden door muziek. 
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Donderdag 29 november om 20.00 uur 
Tussen passie en repressie, tussen ideaal en realiteit. 
Marjolein zal een inleiding houden over het leven en werk van de 
componist en pianist Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975).  
 

Zaterdag 1 december van 11.00 - 13.00 uur 
Voorbereidingen voor Advent. Het plaatsen van de boom, het maken 
van de adventskrans, het voorbereiden van het adventstuintje voor de 
kleintjes, koperpoetsen, kortom: we kunnen vele helpende handen 
gebruiken.  
Ook hebben wij behoefte aan groene takken, snoeiafval e.d., overleg 
even met de koster hoe dat te bestemder plaatse komt. 
 

Zondag 2 december om 14.30 uur 
Zoals elk jaar zal er ook nu weer een Adventstuin zijn, waar de kleintjes 
begeleid door de engel hun lichtje in de 
adventstuin mogen plaatsen.  
Met een verhaal, muziek en zang. 
 
 

EXPOSITIES IN DE 

ONTMOETINGSRUIMTE 

Deze zomer waren er twee tentoonstellingen te 
zien, verzorgd door … (afbeeldingen hieronder) 
en … (afbeelding rechts). Bloemen en vlinders 
in kleurige veelvoud en twee beelden, 
knopvorming en in ontplooiing bladvormig, in 
juni/juli. Als contrast grotere doeken met 
olieverf in blauw en vier beelden schelp-vis-en 
golvend voor ons thema 'water' in 
augustus/september.  
Eind september verwachten wij Michaëls 
schilderijen die geschonken zijn aan onze kerk. 
Heel veel dank aan … en ….   
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TERUGBLIK 
 

SCHOONMAAKDAG  (23 juni) 
Op zaterdag 23 juni vond er weer een schoonmaakdag plaats en met zo'n 
dikke 10 enthousiaste mensen zijn we een paar uur in de weer geweest  
om schoon te maken de plekken die bij de reguliere schoonmaak niet aan 
bod komen. Helaas hadden we geen levende muziek maar wel een  
goed gevulde soep zodat we de middag ook nog energie hadden voor iets 
anders. Alle schoonmakers bedankt. 
 
SINT JANSVIERING (24 juni) 
Op zondag 24 juni was er na de dienst een druk bezochte boekenmarkt. 
Het geheel werd spontaan opgeluisterd door levende muziek door Thomas 
en Natascha waarbij ook gezongen en gedanst werd. Zo kwamen we in 
een vrolijke Sint Jans stemming. Hartelijk dank allemaal! 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 
 

GRATIS PARKEREN NA 18.00 UUR 
Komt u met de auto naar een avondactiviteit in de Thomaskerk dan kunt u 
gratis parkeren. Meldt u van te voren aan, met uw autokenteken, bij de 
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koster (06 47170136). De koster meldt u vervolgens bij de Gemeente aan 
en na de bijeenkomst weer af voor uw gratis parkeren. 
[Gratis parkeren geldt tot het maximum aantal uren op jaarbasis bereikt is] 
 
BIBLIOTHEEK EN BOEKENTAFEL 
De volgende titels werden aan de collectie toegevoegd: 
Rudolf Steiner and The Christian Community – Peter Selg (vertaling van 
de Duitse uitgave). 
De Mensenzoon: oorsprong en toekomst van de mens – W. Kelber. 
 

Het tijdschrift In Beweging heb ik thuis vanaf de eerste jaargang (2001). 
U kunt van mij losse nummers lenen. Het tijdschrift is ontsloten, d.w.z. dat 
artikelen op te zoeken zijn aan de hand van een trefwoordenlijst die te 
vinden is bij de website van De Christengemeenschap: kijk bij het kopje In 
Beweging. U kunt daarin ook zoeken op naam van de auteur. 
U kunt mij altijd vragen als u er zelf niet uitkomt. 
 
PARADIJSSPEL 
Indien mogelijk gaan we dit jaar (weer) een Paradijsspel instuderen en 
uitvoeren in de Thomaskerk. Het Paradijsspel vertelt de toeschouwers het 
verhaal van de schepping en de verwijdering die daarna ontstaat tussen 
God (geestelijke wereld) en Adam en Eva (de mens) door het ingrijpen van 
de slang (de Diabolos, de scheidende geest).  
Zes spelers zijn nodig voor het spel. Onmisbaar is daarnaast een pianist. 
Ik ben bereid om het spel te regisseren.  
Wie zin heeft om mee te doen kan zich aanmelden via …. Ik ga graag het 
gesprek aan over de mogelijkheden van het spel. Je kunt me ook bellen: 
…. 
De uitvoering is voorzien op zondag 16 december 2018. Afspraken over de 
repetities maken we in onderling overleg.  
Heb je zin?                                   
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
De koster heeft een aardige verzameling gevonden voorwerpen. Mocht u 
het vermoeden hebben iets in de kerk te hebben laten liggen neem dan 
contact hierover op met de koster. 

mailto:henri.lansink@gmail.com
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LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG 

voor leden en belangstellenden 
 

Zaterdag 13 oktober 2018 vindt in Zutphen de jaarlijkse ontmoetingsdag voor leden en 

belangstellenden plaats. Het Landelijk Bestuur organiseert deze dag als gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten over de grenzen van de eigen gemeente heen.  

We staan deze keer ook stil bij ontmoetingen over de grenzen van de Christen-

gemeenschap heen.  

We ontmoeten u graag in Zutphen! 

Programma: 

9.30 Gelegenheid om de Mensenwijdingsdienst bij te wonen  

gevolgd door koffie/thee, ontvangst  

11.00 Opening door Wilma Roem, voorzitter van het Landelijk Bestuur 

• Leden van het landelijk bestuur vertellen over het reilen en zeilen van het 

bestuur in het afgelopen jaar.  

• De gemeente Zutphen stelt zich voor  

• Jong en spiritueel, de Christengemeenschap 

Wat gebeurde er in het groeiende netwerk Jong en Spiritueel en wat staat er op 

stapel? 

• Inleiding door Ignaz Stegeman, geestelijke in Rotterdam  

Thema: ontmoeting over de grenzen van de Christengemeenschap heen  

• Lunch  

• Inica Loe en Marianne Lampe bevragen elkaar over hun ervaringen in de Raad 

van Kerken in Amsterdam en Zeist: wie ontmoeten ze en wat ze ontdekken ze? 

• Actief intermezzo  

• Gespreksgroepen  

Thema: ontmoeting en gemeenschapsvorming  

• Thee en terugkoppeling 

15.30 Cultische afsluiting.  
 

Voor de lunch wordt u verzocht zelf brood mee te nemen. Voor koffie/thee en een 

kopje soep wordt gezorgd. De mensen die voor de catering zorgen vinden het prettig 

als ze weten dat u komt. Aanmelden liefst per mail bij het landelijk secretariaat 

secretariaat@christengemeenschap.nl, tel. 070-3451506. 

Plaats van samenkomst: Badhuisweg 27, Zutphen. 

 

 
 

mailto:secretariaat@christengemeenschap.nl
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KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 
  

GEMEENTEBERICHTEN DECEMBER 2018 JANUARI 2019 
Kopijsluiting: zondag 11 november 17.00 uur. 
Kopij per e-mail, in Word opmaak, sturen naar: 
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te 
korten, te wijzigen of niet te plaatsen. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
 
GEESTELIJKEN 
Marjolein te Pas 
Marije Stevens – Engels 
Wilma Bos (met emeritaat) 
 
BESTUUR 
Voorzitter: Sjerp van der Vaart 
Secretaris: Ingrid Klerk 
Penningmeester: Rense Kuil 
Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan 
Namens het convent: Marjolein te Pas. 
 
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 *** 

mailto:gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com
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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 en meer 
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. Christengemeenschap  gemeente  
‘s Gravenhage.  
ANBI: 824275883. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dethomaskerk@gmail.com
http://www.den-haag.christengemeenschap.nl/
http://www.christengemeenschap.nl/

