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De mensenwijdingsdienst is een organisme 
 
De mensenwijdingsdienst is een organisme. Dat ontplooit zich in de op-
eenvolging van evangelielezing - offer - verwandeling - communie.  
Er wordt wel eens gevraagd of dit dan wel in overeenstemming is met het 
Nieuwe Testament. Heeft Jezus Christus ooit zelf zo'n dienst gehouden? 
Ja, dat heeft Hij gedaan.  
Zijn celebreren bestond daaruit, dat hij zijn lot op zich nam; in zijn lotge-
vallen houdt hij zijn dienst.  
 

Drie jaren lang trok hij door het land als boodschapper van het nabij-
gekomen rijk der hemelen om de zielen wakker te roepen voor het 
goddelijke werken.  
Deze verkondiging was het grote 'evangelie'.  
 

Daarna ging hij op naar Jeruzalem, naar het paschafeest van de dood. 
Een offergang. Aan het einde daarvan offerde hij zichzelf op Golgotha.  
Dit is het grote offertorium.  
 

De opstanding van het aan het kruis gestorven lichaam met Pasen in een 
doorgeestelijkte gestalte is de grote verwandeling of transsubstantiatie. In 
de Hemelvaart vindt deze haar voleinding.  
 

Met Pinksteren worden de leerlingen door de heilige Geest in vuur en vlam 
gezet. Het Christus-gebeuren vlamt op in iedere individuele ziel; zij maken 
het zich eigen, zowel in het bewustzijn als in de diepere lagen van het 
bestaan. Daardoor ontstaat een nieuwe gemeenschap van christenen. Zo 
is Pinksteren de grote communie.  
 

De mensenwijdingsdienst is in zijn structuur gevormd door de gang van 
Christus' daden. 
 

Rudolf Frieling,  
derde Erzoberlenker van de Christengemeenschap 

 
 
 
 

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

 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK 
In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op: 
zondag 10.15 uur en  
woensdag 10.00 uur, geen dienst op 18 april en 30 mei. 
 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE ENGELSE TAAL 
Eenmaal per maand wordt er een dienst in de Engelse taal gehouden op:  
dinsdag 10.00 uur. 
Data: 10 april en 8 mei. 
 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op: 
vrijdag 10.30 uur.   
Data: 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 8 juni. 
 
 

DIENSTEN MET PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN 

Paaszondag 1 april 10.15 uur 

Tweede Paasdag maandag 2 april 10.15 uur 
Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 10.15 uur 

Pinksteren 20, 21 en 22 mei 10.15 uur. 
 
JEUGDWIJDING 
Zondag 15 april 10.15 uur (zie hierover pag. 7). 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN 
De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een les om 9.00 uur 
Data: 8 april, 22 april, 20 mei (Pinksterzondag met pinksterhymne), 3 juni. 
Vanwege de meivakantie is er op 6 mei geen dienst voor de kinderen. 
 
HET EVANGELIE 
1 en 2 april Markus 16, 1-18 - Pasen 
8 april Johannes 20,19-29 
15 april Markus 16, 1-18 - Jeugdwijding 
22 april Johannes 15,1-27 
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29 april Johannes 16,1-33 
6 mei Johannes 14,1-31 
10 mei Johannes 16, 24-33 - Hemelvaart 
13 mei Johannes 16, 24-33 
20, 21 en 22 mei Johannes 14, 23-31 - Pinksteren 
27 mei Johannes 4, 1-26 
3 juni Johannes 3, 1-17 
 
DE FEESTTIJDEN 
Paastijd: 1 april tot en met 9 mei 
Hemelvaart: 10 mei tot en met 19 mei 
Pinksteren: 20, 21 en 22 mei 
 
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST  
Paastijd (eerste vier weken) 

Verrezen is de Heer 

Heer in uw woorden 

Paastijd (laatste 2 weken) 

Tot de Hoogten 

De vrede Gods, die hoger is 

Hemelvaart 

Tot de hoogten 

De vrede Gods, die hoger is 

Pinksteren en tussentijd 

Wij hebben niet ontvangen 

De God van de vrede 
 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN  
Paastijd (eerste vier weken) 

Christus is herrezen 

Paastijd (laatste 2 weken) 

Open breekt de aarde 

Pinksteren  
Hemelse vlammen dalen neder 
Tussentijd 
Hij is de ster 
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MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE 

 
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN 
Alle geestelijken zijn afwezig van 16 tot en met 18 april voor de synode in 
Zeist. Van 28 mei tot en met 2 juni voor de internationale synode in 
München. Marjolein heeft vakantie van 4 tot en met 29 juni. 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136. 
 

ONZE GEMEENTE 
Doop 
Op 21 januari ontving het sacrament van de doop: … 
Wachters: … en …. 
 

Overleden 
De stervenswijding, de dienst bij de begrafenis en de 
mensenwijdingsdienst werden gehouden voor … 
 

PRIESTERWIJDING 
Het sacrament van de priesterwijding werd voltrokken in Stuttgart en Tiflis 
(Georgië) voor de volgende 11 personen: 
Bettina Glas, Joseb Gumberidze, Kaori Mogi, Kristina Parow, Thomas 
Prange, Hieronymus Rentsch, Martin Thiele, Viviane Trunkle, Friederike 
Waizenegger, Dorothea Wolber, Jakob Besuch. 
 

DE STILLE WEEK 2018 
Gedurende de Stille Week zal op verschillende locaties in Den Haag een 
aantal activiteiten plaatsvinden. Naast de voor ons gebruikelijke diensten 
en cultische momenten, wordt er met voordrachten, inleidingen, euritmie, 
zang en instrumentale muziek de in het evangelie geschilderde beelden tot 
leven gebracht, waardoor wij ons kunnen verbinden met de indringende 
historische gebeurtenissen die zich aan het begin van de jaartelling in de 
heilige Week hebben voltrokken. Dit programma is een gezamenlijk 
initiatief van Adam Ricketts, geestelijke in de Christengemeenschap, Raoel 
Boesten, dirigent van o.a. kamerkoor Kwintessens, Nicolet Goedhart en 
Cori de Leeuw, bestuurslid Stichting Euritmie.  
Het volledige programma is te vinden op www.antroposofiedenhaag.nl, 
www.vreedehuis.nl en www.antrovista.nl. Tevens ligt het volledige 

http://www.antroposofiedenhaag.nl/
http://www.vreedehuis.nl/
http://www.antrovista.nl/
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programma in de kerk als folder om mee te nemen en hangt het 
programma op het prikbord. 
Wij hopen op deze wijze een bijdrage te leveren op dat zich bezinnen 
kunnen gedurende deze belangrijke dagen. 
 

Hieronder een verkorte versie van het programma: 
Stille Week van zondag 25 maart t/m zaterdag 31 maart 2018 in Den Haag 
Gedurende de Stille Week worden de historische en indringende gebeurtenissen, die zich aan het 
begin van de jaartelling in de heilige week tussen Palmzondag en Paaszondag hebben voltrokken, 
belicht en beschouwd. Zijn de gebeurtenissen waarover in het evangelie wordt verhaald in de 
huidige tijd te plaatsen? 
Met euritmie en muziek worden de thema’s van de dagen van de Stille Week kunstzinnig 
vormgegeven en omlijst. 
Zondag 25 maart, (Palmzondag)12.00-13.00: De Thomas Kerk, Groot Hertoginnelaan 2 Den Haag. 
Thema: intocht Christus in Jeruzalem. 
Concert: Matthäus Passion, Heinrich Schütz, zang o.l.v. Pieter van der Schot. 
Zondag 25 maart, 14.00-17.00: Vrijeschool, Abbenbroekweg7, Den Haag, entrée € 20.00. Alleen het 
euritmiegedeelte € 15.00. Programma door de werkgroep I-OANNA: nog niet bekend. 
Maandag 26 maart, 20.15-21.30: Het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag. 
Thema: vervloeking van de vijgeboom en tempelreiniging. 
Zang: Yoik, projectkoor voor jonge zangers o.l.v Raoul Boesten, (Scandinavische liederen). 
Euritmie: projectgroep o.l.v. Bart Jeroen Kool, m.m.v. Ljerka Legac, Daniela Oele, Edwige Pottier, 
Geesiena Stradtmeijer. 
Beschouwing: Adam Ricketts, priester Christengemeenschap in Den Haag. 
Dinsdag 27 maart, 19.45-20.45: Het Elisabeth Vreedehuis, Den Haag. 
Thema: Christus moest disputeren met zijn tegenstanders, waarbij de ene groep na de andere op 
hem afkwam. 
Zang: Deer’s cry – Arvo Pärt, projectkoor o.l.v. Raoul Boesten, waarna samenzang o.l.v. Raoul. 
Beschouwing: Adam Ricketts. 
Woensdag 28 maart, 19.45-21.15: Het Elisabeth Vreedehuis, Den Haag. 
Thema: Zalving te Bethanië en het verraad van Judas. 
Jaap Sijmons, voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland: 
De IK Ben -woorden en de navolging van Christus in deze tijd. 
Euritmie, spraak, muziek: Ik Ben- woorden: Elisabeth Appenrodt, Betram van Mansvelt, Irene 
Pouwelse, euritmie; Felix Reuser, spraak; Jan van Thoor, muzikale compositie, cello. 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, 20.15- De Thomaskerk, Den Haag. 
Thema: De voetwassing en het laatste avondmaal. 
Zang: The woman with the alabaster box – Arvo Pärt, koor o.l.v. Raoul Boesten. 
Beschouwing: de voetwassing door Marjolein te Pas, priester van de Christengemeenschap, Den 
Haag. Cultische afsluiting. 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, 15.00-15.30: De Thomaskerk, Den Haag. 
Thema: Het uit liefde volbrachte offer. 
Lezing van het evangelie van het lijden en sterven van Jezus Christus. 
Zaterdag 31 maart, Viering Stille Zaterdag 16.00-17.00: Het Elisabeth Vreedehuis, Den Haag, entrée 
€ 10.00. 
Toespraak: Ignaz Stegeman, priester van de Christengemeenschap, Rotterdam. 
Hannah Degenaar: twee euritmische stille vormen. 
Paul de Roo speelt zijn compositie: “Muziek voor Stille Zaterdag”. 
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Zaterdag 31maart: 20.15 - …..: Waalse Kerk, Noordeinde 25, Den Haag, kerk open: 19.45. 
Kanon Pokajanen – Arvo Pärt, door kamerkoor Kwintessens o.l.v. Raoul Boesten, 
kaarten á €13.00 te koop bij de Haagse Boekerij, Frederikstraat 24, Muziekhandel Oberstadt, 
Weimarstraat, 17, kaarten aan de zaal (indien beschikbaar). 

 
JEUGDWIJDING  (15 april) 
Op de jeugdwijding worden momenteel de volgende jonge mensen 
voorbereid: …, … en ….  
Dit jaar zal de jeugdwijding worden voltrokken door Paul-Philippe Stevens.  
Het ritueel van de jeugdwijding en de mensenwijdingsdienst volgen zonder 
onderbreking op elkaar. Tijdens de jeugdwijding, wanneer het hoge-
priesterlijk gebed (Johannes 17) wordt gelezen, staat de aanwezige 
gemeente op. 
De jeugdwijdelingen ontvangen voor het eerst de communie. De gemeente 
doet op deze dag hiervan afstand, waardoor deze gebeurtenis een 
bijzondere kracht krijgt. De gemeente maakt in de meest letterlijke zin 
ruimte voor de eerste communie van de wijdelingen. 
De jeugdwijding is niet bedoeld voor jonge kinderen. Bij uitzondering en na 
overleg met Adam Ricketts kunnen broertjes en zusjes vanaf 10 jaar de 
dienst bijwonen. 
 
 

GODSDIENSTLESSEN EN CURSUSSEN  

 
GODSDIENSTLESSEN 
Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk 
Data: 8 april, 22 april, 20 mei (Pinksterzondag met pinksterhymne), 3 juni. 
Vanwege de meivakantie is er op 6 mei geen dienst voor de kinderen. 
 
CURSUSSEN 
Het Lukas evangelie 
Cursus door Adam Ricketts om de week op dinsdag van 20.00 tot 21.00 u.  
Data: 10 en 24 april en 15 mei. 
Het Mattheüs evangelie 
Cursus door Marjolein te Pas op woensdag 11.00 tot 12.00 uur.  
Data: 21 maart, 4 april, 2, 16 en 23 mei. 
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De  mensenwijdingsdienst 
Cursus met de drie geestelijken één maal per maand op zondag na de 
mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een inleiding houden 
waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen. 
Datum: 29 april. 
 
 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

 
Zondag 25 maart (Palmzondag) na de mensenwijdingsdienst 
De intocht van Christus in Jeruzalem 
Concert: Matthäus Passion, Heinrich Schütz, zang o.l.v. Pieter van der 
Schot. 
 
Donderdag 29 maart (Witte Donderdag) 20.15 uur 
De voetwassing en het laatste avondmaal door Marjolein te Pas. 
Zang: The woman with the alabaster box – Arvo Pärt, koor o.l.v. Raoul 
Boesten.  
De avond wordt cultische afgesloten. 
 
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) 15.00-15.30 uur 
Het uit liefde volbrachte offer 
Lezing van het evangelie van het lijden en sterven van Jezus Christus. 
 
Paaszondag 1 april na de mensenwijdingsdienst 
Korte inleiding over de feesttijd van Pasen, omlijst door muziek. 
 
Zondag 8 april na de mensenwijdingsdienst 
Gemeentegesprek 
 
Zondag 15 april 10.15 uur 
Jeugdwijding 
Voor meer informatie zie pag. 7. 
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Woensdag 25 april van 14.30 - 15.30 uur (vanaf 14.00 uur is er thee) 
Ouderenmiddag 
Marjolein te Pas zal een inleiding houden over het leven en werk van de 
Nederlandse schilder en graficus Aad de Haas (1929 - 1972). 
Aad de Haas werd in WOII vanwege zijn 'entartete Kunst' opgepakt en 
belandde in de gevangenis. Na zijn vrijlating duikt hij onder in Zuid-
Limburg, waar hij de rest van zijn leven blijft wonen en werken als 
bewogen en maatschappelijk betrokken kunstenaar.  
De ouderen ontvangen een aparte uitnodiging per mail of anderszins. 
 
Zondag 29 april na de mensenwijdingsdienst 
Cursus over de mensenwijdingsdienst 
 
Donderdag 10 mei na de mensenwijdingsdienst 
Hemelvaartsdag 
Marjolein te Pas zal een inleiding houden over Hemelvaart. 
 
 
 

EXPOSITIE IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 
 

Jacqueline van Kester heeft haar werk met de titel "Transformatie" 
tentoongesteld. Door eiken panelen tot kunstwerk te verheffen liet ze ons 
deelnemen aan haar zoektocht van het oude loslaten en ruimte maken 
voor nieuwe impulsen en inzichten (zie de afbeeldingen hierna). 
 

In de Lijdenstijd konden wij in de tentoonstelling "Het wachten", 
verschillende uitingen van menselijk lijden zien, zichtbaar gemaakt in de 
sprekende portretten van Molona Boertien. 
 

Dank aan beide kunstenaars. 
Vooruitblikkend: werken van … in de Paastijd. 

Alexandra Bennett 
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TERUGBLIK 

 
DE THUISKOMST  (1 maart) 
Het thema van de lezing is gebaseerd op het schilderij van Rembrandt: 'De 
terugkeer van de verloren zoon'. Daarop zien we zes personen die uit het 
zeer donkere schilderij te voorschijn komen. 
Elk van deze personen heeft een verschillend lichtkwaliteit. Vanuit het 
objectief kijken naar het schilderij komen we naar de inhoud die 
Rembrandt op zo'n indrukwekkende manier neerzet: de gelijkenis uit 
het Evangelie volgens Lukas in het 15e hoofdstuk.  
De verschillende personen hebben een eigen karakter. De verloren zoon 
keert letterlijk schoorvoetend terug in het huis van zijn vader.  
Marjolein toont ons een detail uit het schilderij: zijn schoenen zijn kapot en 
versleten! Verder heeft hij berouw over zijn verkwistend leven.  
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Maar zijn vader komt hem tegemoet en is verheugd en blij dat hij zijn zoon 
die 'dood' was weer levend ziet. Ook worden we gewezen op de staande 
lange figuur. Hij is de broer die wrok koestert en jaloers is dat er een feest 
wordt voorbereid voor zijn jonge broer die zijn hele erfdeel had 
verkwanseld. 
 

Henri Nouwen, een katholiek priester uit de vorige eeuw, heeft met dit 
schilderij van de verloren zoon een hele bijzondere relatie opgebouwd, 
die hij onder andere in zijn autobiografie beschrijft. Ook kwam de biografie 
van Rembrandt ter sprake, hoe hij na een zeer bewogen leven dit  
schilderij van de verloren zoon bijna aan het eind van zijn leven kon 
schilderen.  
Marjolein laat ons in grote lijnen de overeenkomsten zien die er tussen 
Rembrandt, Henri Nouwen en het verhaal van Lucas te ontdekken zijn.  
Met de zes personen die we bij Rembrandt voorzichtig helder zagen 
worden, kwamen wij, de toehoorders, als 7e element erbij. 
In ieder van onze ziel kunnen we de verschillende kwaliteiten van beide 
zonen en de vader proberen na te voelen en bewust te worden. 
 

Met dit korte verslag danken we Marjolein te Pas voor haar boeiende 
lezing.  
 
 
 

MEDEDELING VAN HET BESTUUR 

 
INFORMATIE OVER DE FINANCIËN VAN ONZE KERKGEMEENTE 
De kerkgemeenten van de Christengemeenschap in Nederland en 
Vlaanderen storten ieder jaar in de Toelagenkas, het Fonds Oudedags-
voorziening en de Gezamenlijke kas van de Landelijke Christengemeen-
schap een vooraf toegezegd richtbedrag. 
Kort samengevat kun je stellen dat vanuit de Toelagenkas het levens-
onderhoud van alle actieve priesters in deze kerkgemeenten betaald 
wordt. Terwijl vanuit het Fonds Oudedagsvoorzieningen aanvullingen 
worden gedaan op de AOW van de priesters die met emeritaat zijn. 
Uit de Gezamenlijke kas worden de salarissen van de medewerkers van 
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het Landelijke Secretariaat en alle onkosten voor coördinerende werk-
zaamheden betaald die de alle kerkgemeenten overkoepelende Landelijke  
Christengemeenschap maakt. 
De penningmeesters van de Toelagenkas, het Fonds Oudedagsvoorzie-
ning en de Gezamenlijke kas begroten ieder jaar wat hun inkomsten en 
uitgaven in dat jaar zijn. Aan de hand daarvan is een gewenst richtbedrag 
voor een toezegging per actief lid van de Christengemeenschap af te 
leiden. Voor 2018 is het gewenst: 

• per actief-lid € 473,- bij te dragen aan de Toelagenkas /Fonds 
Oudedagsvoorziening;  

• per actief-lid € 100,- bij te dragen aan de Gezamenlijke kas.  
Op basis van 125 actieve leden in onze kerkgemeente betekent dit een 
bijdrage in 2018 van tenminste: 

• € 59.164,- aan de Toelagenkas /Fonds Oudedagsvoorziening; 

• € 12.174,- aan de Gezamenlijke kas. 
Het principe dat leden- en ook belangstellenden naar vermogen bijdragen 
aan de financiering van onze kerkgemeente wordt op grond van deze 
rekenmethodiek niet verlaten. Wel is het goed dat alle leden- en belang-
stellenden zich realiseren bij de vaststelling van de hoogte van hun 
jaarlijkse reguliere bijdrage dat het wenselijk is dat onze kerkgemeente per 
actief lid alleen al € 573,-  afdraagt aan tezamen de Toelagenkas, het 
Fonds Oudedagsvoorziening en de Gezamenlijke kas.  
Daar bovenop komen nog alle kosten voor het gemeenteleven en het 
gebouwbeheer. Deze kosten stijgen in elk geval met het inflatie 
percentage van 1,4% over 2017. Dat komt er op neer dat het wenselijk is 
dat ook de regulierbijdragen van leden- en belangstellenden minimaal 
1,4%  hoger worden. 
De jaarrekening over 2017 die tijdens de ALV (algemene ledenverga-
dering) gepresenteerd zal worden toont geen tekort omdat het bestuur 
besloten heeft de toezegging aan de Toelagenkas/Fonds oudedags-
voorziening voor 2017 te verlagen van € 68.000,- naar € 62.400,- waar-
door een uitgave van € 5.600,- werd bespaard.  
Dit is pijnlijk.  
Het is echter een realiteit geworden dat wij de komende jaren zonder grote 
schenkingen of legaten als kerkgemeente niet meer extra kunnen 
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bijdragen aan de Toelagenkas dan de landelijke richtbedragen die voor 
onze kerkgemeente worden vastgesteld.  

Rense Kuil, penningmeester 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 

 
BIBLIOTHEEK EN BOEKENTAFEL 
De volgende titels werden toegevoegd aan onze bibliotheek: 

 Het christelijk getuigenis der catacomben, door F. Hendriks 

 Der unbekannte Gott, door H. von Skerst 

 Hirten und Könige in den Oberuferer Weihnachtsspielen, door M. Martin 

 Na de dood, door R Zeylmans 

 Wat gebeurt er als je doodgaat?, door H. Stolp 
 

Bij de Boekentafel zijn boekjes met de liederen uit de mensenwijdings-
dienst verkrijgbaar. 
Het boekentafelteam heeft dringend behoefte aan versterking, kunt u 
1 x per maand bij de Boekentafel staan op zondag, neem dan contact 
op met ….  
 
OPROEP DEURWACHT 
Ook het team van deurwachten heeft dringend behoefte aan versterking, 
zeker na het overlijden van onze trouwe ….  
Inlichtingen en aanmelding bij de koster. 
 
 
 

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 

 
GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPEMBER 2018 
Kopijsluiting: zondag 6 mei 17.00 uur. 
Kopij per e-mail, in Word opmaak, sturen naar: 
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com.   

mailto:gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
GEESTELIJKEN 
Marjolein te Pas 
Adam Ricketts 
Marije Stevens - Engels 
 
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 en 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 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
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http://www.christengemeenschap.nl/

