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Beste leden en belangstellenden, 
 

In verband met het beperkte aantal plaatsen is het voor ALLE activiteiten en 
de diensten noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Wilt u deelnemen aan 
een activiteit of dienst en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meldt u zich 
dan vooraf aan via thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daarop-
volgende bevestiging per e-mail. Bij aanmelding (uiterlijk 24 uur van tevoren) 
aangeven om welke activiteit of dienst het gaat.  
Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via 
sms, WhatsApp of Signal. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond of 
vrijdagavond van 19.00-19.30 uur. 
U kunt uw voorkeur doorgeven; er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk 
verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen. 
 

Ook kunt u bij Laurien aangeven of en wanneer u de communie wilt 
ontvangen op een bepaalde dag. Zij geeft dat dan aan de priester door. U hoort 
dan of dat mogelijk is. 
 

Aan de diensten kunnen vanwege de huidige omstandigheden maximaal  
25 personen deelnemen. Personen uit één huishouden kunnen naast elkaar 
zitten. De 25 zitplaatsen zijn met een sticker aangegeven, zodat u als 
deelnemer weet, waar u kunt gaan zitten. 
 

De diensten zullen vanwege de huidige situatie voorlopig zonder de 
gebruikelijke vorm van gemeentecommunie plaatsvinden. Om tegemoet te 
komen aan de behoefte van sommige mensen in de gemeente de gave van het 
sacrament met hen te delen, zal de priester dit doen door in iedere mensen- 
wijdingsdienst aan 3 personen (of tweemaal 2 uit één huishouden) de 
communie uit te reiken. Als u zich aanmeldt voor een dienst kunt u aangeven 
of u dit wilt, dan zal de priester via Laurien laten weten of het in de betreffende 
dienst mogelijk is. Alle andere aanwezigen kunnen de gebruikelijke woorden 
die door de celebrant gesproken worden innerlijk opnemen, bewegen en zich 
ermee verbinden. De communicanten vertegenwoordigen op dat moment ook 
als het ware de gemeente. 
 

Tenslotte: Als u een mondkapje wilt dragen, voelt u zich dan vrij dat te doen. 
De gemeenteliederen zullen zo mogelijk weer in de dienst gespeeld worden, 
maar u wordt dringend verzocht nog niet mee te zingen of te neuriën, om het 
risico van coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken.  

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

mailto:thomaskerkdiensten@gmail.com
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DE AKELEI  (Dürer)      
 

Toen hij het kleine plantje vond, 
boog hij aandachtig naar de grond 
en dan, om wortels en om mos 
groef hij de fijne aarde los, 
voorzichtig—dat zijn hand niets schond. 

 

Behoedzaam rondom aangevat 
droeg hij het langs het slingerpad 
van bos en akker voor zich uit,  
en schoof het thuis in ‘t licht der ruit 
zoals hij het gevonden had. 

 

Dan, fluitende en welgezind 
mengde hij zoekend eerst de tint; 
diepblauw en zwart ineengevloeid, 
met enk’le druppels rood doorgloeid, 
dat het tot purper samenbindt. 

 

En uur aan uur trok stil voorbij; 
zó diep verzonken werkte hij, 
dat het hem soms was of zijn hand 
de vezels tastte van de plant— 
zo glanzend kwam de omtrek vrij. 

 

Totdat het gaaf te prijken stond: 
de wortels scheem’rend afgerond,  
het uitgesprongen groene blad 
scherp in zijn karteling gevat 
tegen de lichte achtergrond; 

 

de bloemkroon purper violet, 
de hokjes om het hart gebed 
en boven de geknikte steel 
de honingsporen, het juweel 
vijfvlakkig: kantig neergezet. 

 

In ‘t vallend donker toefde hij 
nog dralend bij zijn akelei; 
dan, in het laatste licht van ‘t raam 
schreef hij de letters van zijn naam 
en ‘t jaartal glimlachend erbij. 

 

Ida Gerhardt 
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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 2 juni (internationale synode), 23 
juni, 4 augustus, 11, 18 en 25 augustus en 22 september (synode).  
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD 
VAN JOHANNES EN VAN MICHAËL 
Johannesdag: donderdag 24 juni om 10.15 uur 
Michaëlsdag: woensdag 29 september om 10.15 uur 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
Deze diensten kunnen voorlopig niet plaatsvinden. 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN 
De zondagsdienst voor de kinderen zal, voorlopig zonder verhaal vooraf, 
telkens om 9.30 uur beginnen.   
Data: 13 juni, 27 juni, 11 juli, 12 september en 26 september. 
 

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of  
070 3464371. 
 
HET EVANGELIE 
30 mei Mattheüs 28, 16-20 
6 juni Johannes 3, 1-21 
13 juni Johannes 4, 1-26 
20 juni 1 Korintiërs 13 
24 en 27 juni Markus 1, 1-11 
4 juli Johannes 1, 19-34 
11 juli Johannes 3, 22-36 
18 juli Mattheüs 11, 1-15 
25 juli Markus 8, 27-38 
1 augustus Mattheüs 7, 1-14 

mailto:marije.stevensengels@gmail.com
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8 augustus Lukas 15,3-32 
15 augustus Lukas 9, 1-17 
22 augustus Lukas 18, 35-43 
29 augustus Markus 7, 31-37 
5 september Lukas 10, 1-20 
12 september Lukas 17, 5-19 
19 september Mattheüs 6, 18-34 
26 september Lukas 7, 11-17 
29 september en 3 oktober Mattheüs 22, 1-14 
 
DE FEESTTIJDEN 
Triniteit: 26 mei tot en met 23 juni 
Johannestijd: 24 juni tot en met 24 juli 
Michaëlstijd: 29 september tot en met 30 oktober 
 
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 
De liederen kunnen nog niet gezongen of geneuried worden in coronatijd, 
wel worden zij meestal instrumentaal ten gehore gebracht.  
Triniteit 
Wij hebben niet ontvangen 
De God van de vrede 
Johannestijd 
Wij staan voor u 
O Heer Uw vrede 
Triniteit 
Groot en vol wonderen 
Wie kander koren zien 
Michaëlstijd 
Laten wij afleggen 
De waarachtige 
 
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN 
Ook deze liederen zullen voorlopig alleen instrumentaal klinken. 
Triniteit 
Hij is de ster 
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Johannestijd 
Engel voor Hem uitgegaan 
Triniteit  
Wij leren op de aarde rond te gaan 
Michaëlstijd 
Onoverwinnelijk sterke held 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT 

 
Beste mensen, 
Het gaat beter. Zoiets als twee stappen vooruit, één stap terug, maar 
toch…  
Het gaat langzaam en het zal nog een tijd duren, maar ik merk dat ik aan 
het herstellen ben.  
 

Eens schreef ik in het boek ‘Het credo in de Christengemeenschap’ naar 
aanleiding van de achtste zin ‘Door Hem kan de helende Geest werken’: ‘ 
‘Helen’ is een actief proces van genezing: een weg tot geleidelijk herstel. 
Herstellen is met kracht werken in schijnbare rust. Het kost veel moeite, 
energie en geduld, want je kunt het niet afdwingen. De tijd moet de ruimte 
krijgen. Het kan gepaard gaan met worsteling en crisis, met tranen en 
teleurstelling om het ‘nog niet’. De realiteit kan hard zijn. Vooruitgang 
schemert pas geleidelijk door.  
‘Helen’ gaat meestal anders dan verwacht. Je wordt niet meer zoals 
vroeger. Je groeit naar een ‘vernieuwd mens-zijn’. Je blik wordt anders. 
Alles en iedereen staat in een ander licht. Zelfs je herinnering beleef je 
vanuit een ander perspectief. Soms kost het moeite om je ‘hernieuwd-
worden’ te accepteren, want de consequenties voor je denken, voelen en 
willen zijn groot. ‘Helen’ doe je in relatie met de Ander, die in het duister 
jou tegemoet wil komen. De Ander is degene die nabij wil zijn, ook al gaat 
het nog niet goed met je, ook al voel je je nog beroerd. ‘Helen’ heeft zowel 
met wil als met overgave te maken. Het oude maakt ruimte voor het 
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nieuwe. De wil om te helen ervaar ik als geestkracht; het vermogen om te 
helen als een geschenk.’  
Het is bijzonder datgene wat ik in 1999 opschreef nu aan den lijve te 
beleven. In een proces van vallen en opstaan voel ik dat ik anders word, 
misschien een beetje echter. Ik merk dat ik met andere ogen mag leren 
kijken en ook met andere oren leer luisteren. Alles wordt nieuw. In het 
beeld van de uitkomende vlinder dat ik de vorige keer schetste, ben ik nu 
in het stadium beland van een vlindertje dat los van de pop op een tak 
voor het eerst de voelsprieten uitstrekt om op nieuwe wijze de wereld te 
leren kennen en op te zuigen.  
 

Zo maakte ik kortgeleden een wandeling, ergens in natuurgebied 
Meijendel. Het is daar zo ongelofelijk mooi. Ik kwam nauwelijks mensen 
tegen, wel een paar ruig-bonte koeien die mij stomverbaasd aanstaarden. 
Via een zandpad, dook er een duin op en plotseling ontwaarde ik zoiets 
wonderschoons. Het benam me voor een ogenblik de adem en ontroerde 
me vanwege de diepere betekenis dat het schouwspel voor mij had.  
De witte zandduin waar nauwelijks iets groeien wil, bleek helemaal 
bedekt… met minuscule violette duinviooltjes. Over het witte zand hing 
een zachtpaarse waas. Op mijn knieën heb ik ze bewonderd. Zo klein 
waren ze, zo ogenschijnlijk kwetsbaar, maar zo krachtig. Daar, waar ik 
niets verwachtte, in de kale zandgrond, wilde iets worden, iets groeien, iets 
bloeien. Het was als een belofte, een boodschap en voor mij als een 
geschenk uit de hemel.  
 

In gedachten ben ik bij jullie, bij mensen die ziek of stervende zijn en bij 
gestorvenen als Ineke, Ank en Oscar. Marije houdt mij op de hoogte van 
jullie wel en wee. Ik ben heel blij met de wijze waarop zij, inmiddels 78 jaar 
(!), er voor de gemeente wil zijn en ook met Wilma, Ernst en andere  
collega’s die proberen een en ander op te vangen en tot steun te zijn.   
Voor de komende maanden wens ik jullie in deze bijzondere tijd alle goeds 
toe.    
 

In verbondenheid, 
Marjolein      
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AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE 
Marije is afwezig de eerste week van juni (o.a. internationale synode). De 
hele maand augustus heeft zij vakantie. Als er geen vervanging kan 
komen omdat de priesterbezetting dun is in de zomer, zal zij wel op de 
zondagen van de augustusmaand de diensten houden en in noodgevallen 
bereikbaar zijn. De woensdagdiensten vallen uit in deze maand. 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470 (let op ander 
nummer). 
 
JEUGDWIJDING 
Op 11 april ontving … de jeugdwijding in Rotterdam.  
Op 24 en 25 april was de jeugdwijding in Amsterdam waar … aan 
deelnam. 
 
ONZE GEMEENTE 
Overleden 
De stervenswijding, de dienst bij de begrafenis en de 
mensenwijdingsdienst werden gehouden voor …, overleden 30 maart 
2021. 
 

De dienst bij de crematie werd gehouden voor …, overleden 3 april 2021. 
 

De stervenswijding en de dienst voorafgaand aan de begrafenis werden 
gehouden voor …, overleden 24 april 2021. De mensenwijdingsdienst voor 
haar zal worden gehouden op zaterdag 22 mei om 11.00 uur (!). 
 

De stervenswijding ontving …, overleden 27 april 2021. De 
mensenwijdingsdienst voor hem zal worden gehouden op zaterdag 15 mei 
2021 om 11.00 uur (!). 
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GESPREKSGROEP 

 
DE ZEVEN TEKENS IN HET JOHANNESEVANGELIE 
De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen 
tot verschijning brengen. 
Gespreksgroep op zaterdag van 11.00 - 12.00 uur met Wilma Bos, waarbij 
de laatste van de zeven tekens besproken zullen worden. 
Op 29 mei: de opwekking van Lazarus (Johannes 11). 
 

Aanmelden bij Laurien. Maximaal 9 deelnemers.  
 
 
 

IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 
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In de ontmoetingsruimte zagen we deze afbeelding: de opstanding van 
Christus, een deel van het Isenheimer altaar in Colmar (Fr.). 
Tussen Hemelvaart en Johanni worden negen ‘meditatiebeelden‘ met 
citaten getoond van de schilder, beeldhouwer en architect Wilfried Ogilvie, 
geïnspireerd op het Johannes Evangelie 

      Alexandra Bennett 
 
 
 
 

BERICHT VAN HET BESTUUR 

 
DE GEMEENTELIJKE FINANCIËN  
Beste leden en belangstellenden, 
Wij kunnen u een eerste stand van de gemeentefinanciën over 2021 
geven. De baten en de lasten waren eind april bijna gelijk aan de 
begroting. Na toepassing van correcties op jaarbedragen liepen we slechts 
€ 500 achter. 
In een afzonderlijke brief bij deze Gemeenteberichten wordt gevraagd om 
een vakantie-bijdrage voor de geestelijken en daarnaast om bijdrage voor 
onderhoud gebouw. 
Bij de jaarvergadering in maart is verteld dat er een substantieel bedrag 
aan onze Christengemeenschap gemeente Den Haag is nagelaten. Dit 
bedrag (ruim € 80.000) voegen we graag toe aan het bedrag dat voor de 
energietransitie nodig is, waaraan nu ook plannen voor klimaatbeheersing 
zijn toegevoegd. 
 

Over de aanvraag van de zakelijke Triodosbankrekening kan worden 
gemeld, dat onlangs alle benodigde documenten zijn aangeleverd. Zodra 
het nummer daarvan bekend is, nemen we dit op in de Gemeentebe-
richten. 
In de vorige Gemeenteberichten is een oproep gedaan voor een financiële 
commissie. Graag herhalen we de oproep om je aan te melden voor deze 
nog te vormen denktank.  

Het bestuur 
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GEMEENTEREGLEMENT 
Het bestuur is voornemens om in september een gespreksbijeenkomst te 
organiseren over het gemeentereglement. Het huidige reglement dateert 
van 7 maart 2010.  
Tijdens de bijeenkomst in september wil het bestuur met u in gesprek over 
de aanpassing van het reglement aan de huidige praktijk. 
 
 
 
 

THOMASKRINGGESPREK  

 
Op zondag 18 april was er een Thomasgesprek onder leiding van Pieter 
van der Schot. ‘Hoe zien wij naar elkaar om in de gemeente?’ was de 
gespreksvraag. Hoe is de verhouding tussen het sacramentele leven en 
het sociale leven? Wat is de rol van de priester(s), van de taakgroepen en 
van het bestuur? 
Al sprekende ontstond het beeld van het zonnekruis, waarin het spirituele 
(verticaal), het sociale (horizontaal) en het verbindende element (de cirkel) 
samen komen.  
Het sociale leven vraagt op alle niveaus een wakkere en krachtige impuls 
van de gemeente hetgeen tot uitdrukking zou moeten komen in een 
vrijwillige bijdrage van iedereen aan de uit te voeren taken in het sociale 
leven in onze gemeente. 
Het volgende Thomaskringgesprek zal op 20 juni plaatsvinden. 
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DIVERSE BERICHTEN 

 
NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL 
Bij de Boekentafel kunt u een setje (10) kleurige kaarten kopen, de 
opbrengst gaat in zijn geheel naar de studentenkas van de priester-
opleiding te Stuttgart. Ze zijn gemaakt door onze Miriam die, zoals u 
waarschijnlijk weet, nu met deze opleiding bezig is.  
Het zijn pasteltekeningen die zij gemaakt heeft vanuit de opdracht om zich 
met het Johannes-evangelie te verbinden. De titel van de betreffende 
tekening staat op de achterzijde van iedere kaart. 

Joke Meijer 
 
WIST U DAT 
Onlangs de buitenzijde van de Thomaskerk weer geschilderd is en voor 
een langdurige houdbaarheid zelfs twee maal! 
 

 
MICHAËLSCONFERENTIE 2022 
Ter voorbereiding op de internationale Michaëlsconferentie van 7 t/m 11 
oktober 2022 in Dortmund, als de Christengemeenschap 100 jaar bestaat, 
is de Braziliaan João Torunsky (die deze zomer het ambt van bewinds-
drager overneemt van Vicke von Behr) geïnterviewd.  
Het interview in de Duitse taal is te beluisteren via 
https://soundcloud.com/user-895241549/3-2021-04-22-joao-torunsky. 
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KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 
  

GEMEENTEBERICHTEN OKTOBER EN NOVEMBER 2021 
Kopijsluiting: zondag 1 september 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 
Marije Stevens – Engels 
Marjolein te Pas (met ziekteverlof) 
Wilma Bos (met emeritaat) 
 
BESTUUR 
Voorzitter: Henri Lansink 
Secretaris: Laurien van der Laan de Vries 
Penningmeester: Ad Buijs 
Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Henri Lansink 
Namens het convent: Marjolein te Pas (met ziekteverlof). 
 
ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 
Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk, 
Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.  
E-mail: ledenadmie.thomaskerk@gmail.com. 
 
 

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: 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 mogelijk gemaakt door 
bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage over-
maken naar:  
NL35TRIO 0212114158 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag 
of naar: 
NL11INGB 0000465228 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag 
ANBI: 824275883. 
 
 
 
 
 
 

 

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

