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Kerstnacht 
 
Kerstnacht─het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren─op de landen is  
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht─het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en 
het opgaan van de ster, een lichtend teken. 
 
Kerstnacht─het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en verstuivend dekt een huivering 
van ijle val, een lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden. 

 
 

Ida Gerhardt   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
woensdag 10.00 uur, geen dienst op 29 januari. 
Zie de diensten in de Kersttijd hieronder, geen dienst op maandag 30 
december. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op: 
vrijdag om 10.30 uur.   
Data: 29 november, 13 december, 10 en 24 januari, 7 en 21 februari. 
 
DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD 
Zondag 22 december Vierde Advent 10.15 uur  
Dinsdag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur 
Woensdag 25 december Kerstochtend 8.00 uur 
Woensdag 25 december eerste Kerstdag 11.00 uur 
Donderdag 26 december tweede Kerstdag 10.15 uur 
Vrijdag 27 december 10.00 uur 
Zaterdag 28 december 10.00 uur  
Zondag 29 december 10.15 uur 
Dinsdag 31 december 10.00 uur 
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur 
Donderdag 2 januari 10.00 uur 
Vrijdag 3 januari 10.00 uur 
Zaterdag 4 januari 10.00 uur 
Zondag 5 januari 10.15 uur  
Maandag 6 januari Epifanie 10.15 uur 
 
DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERSTMIS 
De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal 
gehouden: te middernacht, bij het ochtendgloren en overdag. 
Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk  
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uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het  
aardeduister straalt.  
In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het 
naderend  schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken. 
Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil 
zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God 
openbaar wordt.  
[Tijdens de kerstnachtdienst van 24.00 uur is er geen gemeentecommunie] 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST VOOR DE GESTORVENE 
Zaterdag 14 december: …., overleden op zondag 10 november 2019, 
geboren 10 augustus 1926. 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN 
De zondagsdienst voor de kinderen (9.30 uur) wordt om 9.00 uur 
voorafgegaan door een Adventsverhaal (1 en 15 dec.) voor jong en oud. 
Vanaf 12 januari is er weer een verhaal voor de ouders en kinderen. 
Data: 1 en 15 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari. 
 
KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN 
Kerstdienst voor de kinderen 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur. 
Deze dienst heeft een bijzonder karakter en wordt één keer per jaar alleen 
met Kerstmis gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar die in klas 1 (groep 3) 
zitten. De gemeente wordt van harte uitgenodigd erbij aanwezig te zijn. 
 
HET EVANGELIE 
24 november, Openbaring 20, 11-14 tot en met Openbaring 21, 1-5 
1 december Advent Lukas 21, 25-36 
8 december Lukas 1, 26-38 
15 december Lukas 1, 39-45 
22 december Mattheus 25, 1-13 
24 december Kerstnacht Mattheus 1, 1-24 
25 december eerste Kerstdag 8.00 uur Lukas 2, 1-20 
25 december 11.00 uur Johannes 21, 15-25 
26 december tot en met 5 januari: Johannes 1, 1-18 
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6 januari Epifanie Mattheus 2, 1-12 
12 januari Mattheus 2, 1-12 
19 januari Lukas 2, 41-52 
26 januari Johannes 2, 1-11 
2 februari Mattheus 8, 1-13 
 
DE FEESTTIJDEN 
De Adventstijd begint op 1 december  
Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari 
Epifanie: 6 januari tot en met 8 februari 
 
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST  
Advent 
Heilig, heilig, heilig 
O Heer uw vrede wone onder ons  
Kerst 
God wij loven U 
Geopenbaard  zij God 
Epifanie 
Laat uw aangezicht 
God is liefde 
 
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN  
Advent: 
Maria door een doornwoud ging  
Op 5 januari en Epifanie 
Hoe helder staat de morgenster 
Tijd van de Triniteit 
Wees gij een leid-ster boven mij 
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MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT 

 
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN 
Marjolein is van 13 t/m 20 januari afwezig. Marije is afwezig van 30 januari 
t/m 8 februari. 
Beide geestelijken zijn i.v.m. de synode afwezig van 27 t/m 29 januari. 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136. 
 
ONZE GEMEENTE 
Overleden 
De dienst bij de crematie werd gehouden voor …, overleden op zondag 10 
november 2019, geboren op 10 augustus 1926. Op zaterdag 14 december 
om 10.15 uur zal de mensenwijdingsdienst voor de overledene 
plaatsvinden. 
 
PRIESTERWIJDINGEN 
Er vinden priesterwijdingen plaats van 14 t/m 16 februari in Stuttgart 
en van 6 t/m 8 maart in Hamburg. 
 
 
 
 

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN EN DE 

GESPREKSGROEPEN 

 
HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk. 
Data: 1 en 15 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari. 
 

Ouders die voor het eerst met hun kinderen (vanaf klas 1 / groep 3) naar  
de kinderdienst willen komen zijn van harte welkom.  
U kunt contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: 
m.tepas@hetnet.nl, voor meer informatie. 
 

mailto:m.tepas@hetnet.nl
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DE GESPREKSGROEPEN 
Thomas-kringgesprek 
Op een zondag na de mensenwijdingsdienst. 
Data: 26 januari (niet op 19 januari zoals eerder vermeld). 
 
Over de zeven sacramenten 
Gesprek met de twee geestelijken op een zondag na de 
mensenwijdingsdienst.  
Data: 12 januari  Over het sacrament van de doop 
 1 maart  Over het sacrament van de priesterwijding 
 
Het Mattheüs evangelie 
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 - 12.00 uur. 
Data: 27 november en 11 december, 8  en 22 januari, 5 en 19 februari. 
 
De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot 
verschijning brengen: 
De bruiloft van Kana; 
De genezing van de zoon van de beambte; 
De genezing van de oude zieke op de sabbat; 
De spijziging van de vijfduizend; 
Het wandelen op het meer; 
De genezing van de blinde; 
De opwekking van Lazarus. 
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zeven zaterdagen van 11.00 - 
12.00 u. 
Data: 7 december, 8 februari, 21 maart. 
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BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

[ZIE OOK BIJ DE GESPREKSGROEPEN] 
 
Zondag 24 november na de mensenwijdingsdienst 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar met o.a.: 
-Presentatie van de herziene Kroniek 1926-2011. Marije vertelt kort uit de 
geschiedenis van onze gemeente (zie ook pag. 15); 
 

-Terugblik op het afgelopen jaar, lezen van de kroniek uit het gemeente-
boek, met als laatste de herdenking van de gestorvenen van het afgelopen 
kerkelijk jaar. Hierbij zingen wij de Psalm ‘Naar de bergen...’. 
 
Donderdag 28 november om 20.00 uur 
Marjolein zal een inleiding houden over ‘Het mysterie van Kaïn en Abel 
en de geboorte van de dood’. 
 
Zaterdag 30 november van 11.00-13.00 uur 
Voorbereiding 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. 
 
Zondag 1 en 15 december om 9.00 uur  
Twee Adventsverhalen (1 en 15 dec.) worden verteld door Marjolein en 
zijn voor jong en oud. 
Het zijn verhalen over duisternis en licht, over verwachting en hoop die ons 
dicht bij de geboorte van het Kerstkind brengen. Er zal ook muziek zijn. 
Aansluitend vindt de zondagsdienst voor de kinderen plaats om 9.30 uur. 
Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
 

Zondag 1 december om 14.30 uur 
Ook nu is er een Adventstuin, waar de kleintjes begeleid door de engel 
hun lichtje in de adventstuin mogen plaatsen. 
Met verhaal, muziek en zang. 
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Zondag 8 december om 12.00 uur 
Opvoering van het Paradijsspel door een kompanij uit de gemeente. 
 
Zondag 15 december om 9.00 uur 
Het tweede Adventsverhaal (zie zondag 1 december). 
 

Zondag 15 december om 12.00 uur 
Opvoering van het Kerstspel door een kompanij uit Rudolf Steiner Zorg. 
 
Zondag 22 december om 11.50 uur 
Marjolein zal een korte inleiding houden over Maria. 
 

Zondag 22 december na de inleiding over Maria om 12.30 uur 
Voorbereiding voor Kerstmis.  
Er zijn vele helpende handen nodig om de kerk voor te bereiden! 
 
Zaterdag 4 januari van 11.00-12.00 uur 
De toermalijn. Een inleiding door Wilma Bos, onze geestelijke met 
emeritaat. 
Onder onze voeten is een geheime wereld: in de aarde zijn schatten 
verborgen. Al sinds oertijden hebben mensen een verband gelegd tussen 
de goddelijke wereld en edelstenen. In de bijbel worden edelstenen 
vermeld bij bijzondere gebeurtenissen. In deze edelsteenwereld neemt de 
toermalijn een bijzondere plaats in.  
In de twaalf dagen van de kersttijd zal er beeldmateriaal zichtbaar zijn in 
de gemeenteruimte en op zaterdag 4 januari zal er een inleiding worden 
gehouden over de toermalijn met een kleine tentoonstelling. 
 
Zondag 5 januari na de mensenwijdingsdienst (onder voorbehoud) 
Een groep enthousiaste spelers uit de gemeente zal het 
Driekoningenzangspel ten gehore brengen. 
 
Zondag 12 januari na de mensenwijdingsdienst 
Het sacrament van de doop 
Gesprek met de twee geestelijken over de sacramenten. Vervolg 1 maart. 
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Zaterdag 25 januari van 11.00-12.00 uur - in Delft 
Voor mensen in en om Delft is er een bijeenkomst met Marjolein bij … en 
…. 
Marjolein zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek 
kunnen gaan.  
Misschien dat er een maandelijkse gespreksgroep uit voortvloeit bij 
voldoende interesse, maar allereerst is het goed elkaar eens te zien en te 
spreken. 
 
Zondag 26 januari na de mensenwijdingsdienst 
Thomas-kringgesprek 
 
Donderdag 6 februari om 20.00 uur 
Bastiaan Baan zal een inleiding houden over Amerika: de genius en de 
dubbelganger. 
Een lezing over de licht- en schaduwzijden van Amerika. 
 
Zondag 1 maart na de mensenwijdingsdienst 
Het sacrament van de priesterwijding 
Gesprek met de twee geestelijken over de sacramenten. 
 
 
MEDEDELING 
De afgelaste lezing over euthanasie op 31 oktober van Thom Kloes zal 
plaatsvinden op 19 maart om 20.00 uur. 
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EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 

 
Graag wil ik … nog bedanken voor zijn beeldhouwwerk dat ons tot het 
einde van de zomer begeleidde.  
In de Michaëlstijd werden er kunstwerken uit verschillende stijlperiodes 
geëxposeerd zoals een icoon, schilderijen van begin vorige eeuw en van 
nu. Ook was er een glasraam van ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleur van de zijden doek  en de afbeelding - het paars - had betrekking 
op het dierenriemteken van de weegschaal. In deze tijd van het jaar 
worden wij herinnerd aan de aartsengel Michaël die de zielen weegt. 
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Ook dank aan … wiens werk nog tot Advent te zien is: herfstige mist en 
regen getoverd op het doek overzien door de engelen die door de laatste 
zomerbomen omgeven zijn (zie de drie engelen hieronder). 
Wijnand heeft ook in hout gewerkt: een kruisvorm geïnspireerd door tekst 
uit de Openbaring (hst. 4). 
Wijnand verzorgt ook de foto's en de lay-out van de gemeenteberichten 
elke keer weer. Hiervoor extra dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK 

 
IMPRESSIE VAN HET 6E THOMASKRINGGESPREK  (8 sept.) 
Ondanks of juist door de kleine groep was er een rijke oogst aan thema’s, 
die nog verder uitgewerkt kunnen worden. 
Als opmaat sprak Marjolein het diepzinnige gedicht Het Al van Toon 
Hermans.  
Sjerp is gespreksleider.  
… vraagt of het gespreksleiderschap van het Kringgesprek niet kan 
rouleren, daaraan vooraf gegaan door de vraag van anderen of het 
Kringgesprek van het bestuur is of van de gemeente. Sjerp licht toe dat het 
Thomaskringgesprek vanzelfsprekend van de gemeente is als 
overlegvorm voor de gemeente waar leden vragen kunnen stellen, thema’s 
aan de orde kunnen brengen of een hartenkreet kunnen uiten waar men 
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anders geen plek voor heeft. Sjerp voegt eraan toe dat het bestuur ook 
inbreng kan hebben, maar dat het primair om de leden gaat en wat zij 
willen zeggen. Om ervaring op te doen met deze nieuwe gespreksvorm en 
te zorgen voor continuïteit, zijn de eerste keren door hem voorgezeten. Dat 
gesprekleiderschap kan, stelt hij, ook rouleren mits het voldoet aan de 
randvoorwaarde van hoor en wederhoor en van dienstbaarheid aan de 
leden om hen hun verhaal te kunnen laten doen. 
 

Eerst enkele mededelingen: 
… wordt met applaus bedankt voor 15 jaar bloemengroep, de bloemen 
komen nog. 
De nieuwe kroniek gaat er komen. Ad is beoogd nieuwe penningmeester. 
Op 6 oktober wordt afscheid genomen van Rense en is de benoeming van 
de opvolger. Die dag ook boekenmarkt. 
Marije vertelt dat ons pas onlangs het overlijden van ons jarenlange lid … 
bekend is geworden. Op zaterdag 16 november zal de 
mensenwijdingsdienst voor Ger worden gehouden. 
Een oplettende luisteraar heeft gehoord dat er in de dienst 1 woord is 
gewijzigd en wel in: ‘…opdat Christus leeft (i.p.v. ‘leve’) in ons bidden’. 
Deze ochtend zat er een extra priester mee aan bij de dienst. Deze 
priester, Wilma Bos, is met emeritaat. De vraag rijst: hoe is dat met 
emeritaat zijn en in gewaad aanwezig zijn? Marjolein vertelt hierover. 
 

De roep om vrijwilligers klinkt opnieuw. Suggesties die hier op volgen: 
maak de vraag voor een taak zo concreet mogelijk; nieuwe mensen bij je 
taak betrekken; vraag voor een beperkte periode; hang op het prikbord 
een lijstje met taken die nodig zijn. Spontaan komt er een nieuwe 
aanmelding. 
 

Hoe attenderen we mensen op onze dienst? Wat is voor ons een goed 
alternatief voor het luiden van de klokken? Een aangeboden kast reikte 
Laurien het idee aan om dit aan de straatkant van de kerk (tussen ingang 
en trap) te plaatsen om daar een mededelingenkast van te maken. 
Hoe zit het met het sluiten van de deuren voor de dienst als het 
bijvoorbeeld op dat moment slecht weer is? De vraag: Wanneer en hoe om 
te gaan met deursluiting?, zal in het convent aan de orde worden gesteld. 
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De bijeenkomst met als thema de Reiskoffer had mensen blij gemaakt. De 
tweedaagse over de bijen was zeer geslaagd. 
 

De wens klinkt om in het kringgesprek meer spirituele verdieping aan bod 
te laten komen. Een thema wordt aangereikt: met welke intentie gaan wij, 
ieder van ons, naar de mensenwijdingsdienst? En als aanvulling daarop: 
Wat kan de mensenwijdingsdienst voor de wereld betekenen? Het is 
wenselijk dat beide ideeën  tot een nadere vorm van uitwerking worden 
geleid.  Ook klinkt de themavraag n.a.v. het boek Bouwstenen van een 
sociaal sacramentalisme: Wat betekent dit naar elkaar toe? 
 

De vraag wie de volgende keer de gespreksleider zal zijn, zal besproken 
worden in het bestuur. 
Tot besluit klonk nogmaals het gedicht Het Al. 

Ad Buijs 
 
 
 

BERICHT VAN HET BESTUUR 

 
OPROEP 
Beste leden en belangstellenden, 
We willen u graag hartelijk bedanken voor de opbrengst van € 4.393 n.a.v. 
de najaarsactie. Ondanks deze opbrengst constateren we toch een 
oplopend tekort voor 2019. 
Op 31 oktober is dit tekort een bedrag van € 8.403. 
Wij verzoeken u vriendelijk om na te gaan of uw reguliere bijdrage voor 
2019 al is overgemaakt. Ook kunt u overwegen om uw reguliere bijdragen 
voor 2019 nog te verhogen. 
Het zou heel mooi zijn als we op 31 december het tekort helemaal of 
grotendeels zouden hebben ingelopen. 
Geld kan overgemaakt worden op rekening: 
NL11INGB.0000.4652.28 t.n.v. Christengemeenschap gemeente Den 
Haag (ANBI: 824275883). 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Het bestuur van Thomaskerk 
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DIVERSE BERICHTEN 

 
KAARSENVERKOOP 
Op de adventszondagen zal er na de dienst verkoop plaatsvinden van 
overgebleven altaarkaarsen. Dit zijn kaarsen van bijenwas met een 
doorsnede van 4 cm. en een lengte tussen de 15 en 20 cm. Aan de 
onderkant zit een pengat waardoor de kaars niet helemaal op kan 
branden. Verzoek om dat wat overblijft weer terug te brengen naar de kerk 
zodat het bij Dipam weer gebruikt kan worden. De opbrengst wordt als 
zonnedaalders geschonken aan de kerk. De kaarsen zullen afhankelijk van 
de grootte 4 a 5 euro per stuk mogen opbrengen.  
Het zal op verschillende niveaus een warme Kerst veroorzaken! 

 
 

BERICHTEN VAN DE BOEKENTAFEL EN BIBLIOTHEEK 
Heruitgave van onze Kroniek 1926-2011 
Als u dit leest, is de herziene en verbeterde uitgave van de Kroniek van 
onze gemeente verkrijgbaar bij de Boekentafel (à € 12,-).  
Voor een aantal mensen is de Kroniek, die begint met een uitvoerige 
beschrijving van het begin van De Christengemeenschap in Nederland – 
en dat was in Den Haag – nieuw.  
De eerste uitgave van de Kroniek werd op 11 november 2012 aan de 
gemeente gepresenteerd. Later kwamen er, vanuit de gemeente, 
aanvullingen en verzoeken om correcties naar voren, en heeft …, die ook 
betrokken was bij de totstandkoming van de eerste uitgave, het samen met 
… op zich genomen om de hele tekst door te lopen, en de aanvullingen en 
correcties (en hun eigen correcties) in de tekst in te voegen. Dit alles 
gebeurde onder redactie van Marije Stevens, die in haar nawoord iets 
vertelt over het gemeenteleven in de periode tussen het verschijnen van 
de eerste uitgave en de zomer van 2019.  
 

De Boekentafel 
Bij de Boekentafel zijn de volgende nieuwe titels verkrijgbaar: 
Kroniek van de gemeente Den Haag van De Christengemeenschap - 
herziene uitgave; 
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Driewaardig leven – door S. Knijpenga; 
Over het beleven van de mensenwijdingsdienst – door H.W. Schroeder. 
 

De laatste twee titels werden ingekocht bij uitgeverij Aan de Tijd. Deze 
uitgeverij verzorgt alle uitgaven van boeken van de Christengemeenschap 
voor de boekentafels in den lande. 
In een boekwinkel betaalt u dezelfde prijs als bij de Boekentafel, maar de 
boekentafels ontvangen 30 % korting op de aankoopprijs. U kunt altijd een 
boek bestellen bij onze Boekentafel, voor alle leverbare titels kunt u kijken 
op www.uitgeverijaandetijd.nl. 
 

De bazaar van tweedehands boeken op 6 oktober 2019 heeft een bedrag 
opgebracht van € 155,-. 
 

De Bibliotheek 
Toegevoegd werd de volgende titel: 
Christus op de koude steen: een bijzonder beeld… -  door E. Mees. 
 

Het volgende boek wordt vermist: Met de doden leven – door A. Boogert. 
Bij het lenen van boeken graag uw naam, titel van het boek en de datum 
van uitlenen noteren in het uitleenboek dat bij de Boekentafel ligt. Als een 
boek zomaar meegenomen wordt, is de kans klein dat het ook weer 
terugkomt! Uw mag het boek 2 maanden houden, is het na een half jaar 
niet terug, dan neem ik contact met u op. 

 
 
 
 
 
 

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 

  
GEMEENTEBERICHTEN FEBRUARI EN MAART 2020 
Kopijsluiting: zondag 12 januari 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. 
 

http://www.uitgeverijaandetijd.nl/
mailto:gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com


 

gemeenteberichten  Thomaskerk  -  december 2019, januari 2020  -  pag. 17 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
GEESTELIJKEN 
Marjolein te Pas 
Marije Stevens – Engels 
Wilma Bos (met emeritaat) 
 
BESTUUR 
Voorzitter: Sjerp van der Vaart 
Secretaris: Laurien van der Laan de Vries 
Penningmeester: Ad Buijs 
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 *** 
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Beweging tot religieuze vernieuwing 
 

Gemeente te Den Haag 
 

De Thomaskerk 
Groot  Hertoginnelaan 2 
2517 EG  Den Haag 
 

E-mail: thomaskerk@live.nl 
 
 
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  
Den Haag. 
ANBI: 824275883. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.den-haag.christengemeenschap.nl/
http://www.christengemeenschap.nl/

