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Beste leden en belangstellenden, 
 

Het is nog steeds zo dat u zich voor alle activiteiten en diensten moet 
aanmelden.  
Wilt u deelnemen aan een dienst of activiteit en bent u vrij van 
verkoudheidsklachten, meldt u zich dan vooraf aan bij Laurien 
thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende 
bevestiging per e-mail.  
Bij aanmelding aangeven om welke activiteit of dienst het gaat.  
Als u geen e-mail hebt kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via 
sms, WhattsApp of Signal. Eventueel kunt u haar bellen op 
maandagavond of vrijdagavond van 19.30 - 19.30 uur.  
 

Aan de diensten kunnen vanwege de huidige omstandigheden maximaal 
25 tot 30 personen deelnemen. Personen uit één huishouden kunnen 
naast elkaar zitten.  
Momenteel zijn de 7 plaatsen in de communierij uitgebreid naar 9 (met de 
ministranten erbij zijn dat er 11). Bij de deur naar de cultusruimte staat een 
tafeltje met daarop een mandje, daarvoor liggen 9 halfedelstenen. 
Wanneer alle stenen in het mandje gelegd zijn, zijn er geen plaatsen meer 
over. 
 

Voor de woensdagsdiensten hoeft u zich niet aan te melden, behalve als 
het het begin van een feesttijd betreft (zoals dit jaar met Michaël).  
 

Er kan ook weer gezongen worden in de dienst; nieuw is dat de 
muziekmapjes ook op het tafeltje liggen. Als u meezingt, neemt u dan een 
exemplaar mee naar binnen.  
 

Ook de garderobe kan deze herfst weer gebruikt worden, maar denkt u er 
dan wel aan om de nodige afstand te houden. 
 

Vriendelijk verzoek om elkaars privacy te respecteren en vragen over al 
dan niet gevaccineerd zijn achterwege te laten. 
 
 
 
 
 

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

mailto:thomaskerkdiensten@gmail.com
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OKTOBER 
 
Teder en jong, als werd het voorjaar 
maar lichter nog, want zonder vruchtbegin, 
met dunne mist tussen de gele blaren 
zet stil het herfstgetijde in. 
 
Ik voel alleen, dat ik bemin, 
zoals een kind, iets jongs, iets ouds, 
eind of begin? Iets zo vertrouwds 
en zo van alle strijd ontheven — 
niet als een einde van het leven,  
maar als de lente van de dood. 
 
De kruinen ijl, de stammen bloot 
en dit door stilte en mist omgeven. 
 

M. Vasalis 
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Op zondag 31 oktober eindigt de zomertijd. De klok wordt dan een 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 22 september en 17 november 
(synode). 
Zie de diensten bij het begin van de feesttijd van Michaël en rond 
Allerzielen en Allerheiligen hieronder. 
 
DIENSTEN BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN MICHAËL EN 
ROND ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN 

Michaëlsdag: woensdag 29 september om 10.15 uur. 
Allerzielen en Allerheiligen: zaterdag 6 november om 11.00 uur. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
Deze diensten kunnen voorlopig niet plaatsvinden. 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN 
De zondagdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor 
aanvang aanwezig zijn i.v.m. het oefenen van het lied).  
Naar mogelijkheid zal één van de ouders vanaf 9 uur een verhaal 
vertellen; dit wordt onderling afgesproken. 

Data: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 28 november. 
 

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of  
070 3464371. 
 
DOOP 
Zondag 26 september om 13.00 uur doop van het zoontje van …  en …. 
 

HUWELIJKSWIJDING 
Zondag 3 oktober om 12.00 uur voor … en ….  
 

mailto:marije.stevensengels@gmail.com
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HET EVANGELIE 
29 september en 3 oktober Mattheüs 22, 1-14 
10 oktober Openbaring 12, 1-12 
17 oktober Efeziërs 6, 10-19 
24 oktober Openbaring 19, 11-16 
31 oktober Openbaring 1, 9-20 
7 november Openbaring 7, 9-17 
14 november Openbaring 3,1-6 
21 november Openbaring 21,1-18 
28 november Lukas 21, 25-36 
 
DE FEESTTIJDEN 
Michaëlstijd: 29 september tot en met 30 oktober 
Triniteit: 31 oktober tot en met 27 november 
Advent: 28 november tot en met 24 december 
 
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 
Michaëlstijd 
Laten wij afleggen 
De waarachtige 
Tussentijd 
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 
Tijd van de Triniteit tot Advent 
Hij is de ster 
Advent 
Nu daagt het in het oosten 
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BERICHT VAN DE BEWINDSDRAGER 
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GESPREKSGROEP 
 
Gespreksgroep over het evangelie 
Vanaf 13 oktober zal er wekelijks op woensdag een gespreksgroep over  
het evangelie in de kerk plaatsvinden. Het zal gaan om 7 bijeenkomsten,  
dus tot de adventstijd, van 11.00-12.00 uur.  
De bedoeling is dat we zonder priester ons met het evangelie van de 
betreffende week uiteen gaan zetten volgens het principe van fysiek, ether, 
astraal en ik. 
Iemand leest het evangelie voor (fysiek) vervolgens spreken we uit wat er 
tijdens het lezen voor gedachten door ons heen gingen (astrale aspect), 
daarna gaan we samen proberen zo nauwkeurig mogelijk na te vertellen 
wat er is voorgelezen (etherische) om vervolgens tot een essentie van dat 
evangelie te komen (ik). 
Data: 13, 20 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november. 
Graag aanmelden bij …, maar voel je vrij om te komen ook al is het maar 1 
of 2 keer van de 7 bijeenkomsten (06 … of kosterthomaskerk@gmail.com). 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE
Marije is afwezig van 20 tot en met 22 september en van 15 tot en met 17 
november voor de synode in Zeist.
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470.

mailto:kosterthomaskerk@gmail.com
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BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 
[ZIE OOK BIJ GESPREKSGROEP] 
 
Zondag 26 september na de mensenwijdingsdienst 
De verborgen evangelist 
In de traditionele theologie wordt de leerling Johannes meestal gelijk-
gesteld met degene die het Johannesevangelie en de Openbaringen heeft 
geschreven. Dan is het toch wel merkwaardig dat in het Johannes-
evangelie niets wordt vermeld over b.v. de verheerlijking op de berg, 
waarbij volgens Mattheüs, Markus en Lukas alleen Johannes, zijn broer 
Jacobus en Petrus aanwezig waren.  
Met het lot van Johannes de evangelist zijn geheimen verbonden die in 
vier bijdragen aan de orde zullen komen. 
De thema's zijn:  
- Johannes of Johannes? De rijke jongeling 
- De rijke jongeling en Lazarus 
- Lazarus en de geliefde leerling 
- De geliefde leerling en de schrijver van het Johannesevangelie en de 

Openbaringen. 
Deze bijdragen zullen worden gehouden door Wilma Bos, op zondagen na 
de dienst op de volgende data: 
26 september, 17 oktober, 14 november en 12 december. 
 

Woensdag 29 september om 10.15 uur mensenwijdingsdienst 
Michaëlsdag 
 

Donderdag 30 september om 20.00 uur 
Gemeenteavond 
Het bestuur is al enige tijd voornemens om het huishoudelijk reglement 
aan te passen naar de gangbare praktijk. Daarvoor wil zij de regels over 
de gemeentekring vervangen door een overzicht van taken & 
verantwoordelijkheden. 
Na deze gemeenteavond waarin we dit willen toelichten en van gedachten 
wisselen zal het nieuwe voorstel Reglement op de ALV van 24 oktober op 
de agenda ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Het bestuur 
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Woensdag 13 oktober van 11.00-12.00 uur 
Gespreksgroep met als thema de evangeliën 
Gedurende 7 woensdagen zal er een gespreksgroep zijn over het 
evangelie van die week. Zie voor meer informatie bij Gespreksgroep. 
 
Zondag 17 oktober na de mensenwijdingsdienst 
De verborgen evangelist 
Voor meer informatie zie zondag 26 september. 
Thema vandaag: De rijke jongeling en Lazarus. 
Volgende thema’s op 14 november en 12 december. 
 
Zaterdag 6 november om 11.00 uur mensenwijdingsdienst  
In de maand november herdenken wij van oudsher onze gestorvenen. 
Iedereen is 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 van u kan innerlijk 
zijn/haar gestorvenen in gedachten nemen, vanzelfsprekend in alle 
vrijheid. 
Marije Stevens 
 
Zondag 14 november na de mensenwijdingsdienst 
De verborgen evangelist 
Voor meer informatie zie zondag 26 september. 
Thema vandaag: Lazarus en de geliefde leerling. 
Het volgende en laatste thema is op 12 december. 
 
Zondag 21 november na de mensenwijdingsdienst 
Afsluiting van het kerkelijk jaar met o.a. lezing van de kroniek en  
herdenking van de gestorvenen van het afgelopen jaar. Het geheel wordt 
omlijst door muziek. 
 
Zondag 31 oktober 
Vrijwilligerslunch 
Een gezamenlijke lunch met alle vrijwilligers van alle taakgroepen. 
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IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 
 
Tijdens Hemelvaart, Pinksteren en Joanni waren meditatiebeelden van de 
schilder beeldhouwer en architect Wilfried Ogilvie, geïnspireerd op het 
Johannes evangelie te zien. 
Op het moment zijn er 3 werken van Erna Landweer en het schilderij van 
Charlotte Luijerink ‘Het licht schijnt in de duisternis’ blijft nog een tijdje bij 
ons te zien (zie pag. 19).  
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THOMASKRINGGESPREK  
 
WEERGAVE VAN HET THOMASKRINGGESPREK  (20 juni 2021) 
Gespreksleider: …. Aantal deelnemers: 15. 
Opmaat: het lied ‘O Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede’ 
gezongen door het koor (…, ..., … en gast …). 
Het gespreksthema is de communie, ingeleid door …. Zij stelt de vraag 
naar de betekenis van de persoonlijke communie binnen de 
mensenwijdingsdienst, nu deze vanwege coronamaatregelen niet aan alle 
aanwezigen kan worden uitgereikt. Gaat daarmee iets wezenlijks verloren 
of ontstaat een nieuwe vorm van blijvende waarde? 
Sinds enkele weken wordt de communie stapsgewijze weer uitgereikt, 
eerst aan één deelnemer en vanaf 27 juni aan zeven aanwezigen (de 
ministranten niet meegeteld). 
Ervaringen worden uitgewisseld. Het meest verwoord is de ervaring van 
grote intensiteit om als enige (of vrijwel enige) de communie te mogen 
ontvangen: 
* een intense, bijzondere ervaring; 
* een sterkere verbinding met het altaar; 
* gevoel van verbonden zijn in eenheid; 
* na lange periode van beperkingen de communie anders ervaren; 
* zonder communie heel moeilijk, maar als enige te ontvangen geeft 
gevoel gedragen te worden door de gemeente. 
 

Daar tegenover staat de ervaring van twee aanwezigen die zich 
buitengesloten / niet gehoord voelen door opgelegde beperkingen 
vanwege de pandemie; zij geven uiting aan verdriet en boosheid: 
* als ik alleen sta voel ik mij eenzaam. 
Nog enkele reacties: 
* blij dat de diensten doorgingen, het achterwege blijven van de communie 
doet een appel op jezelf; 
* voor mij is de mensenwijdingsdienst één grote communie; 
* overgang naar één communieganger was geschenk om te ervaren; 
betekent creativiteit en wellicht aanzet tot verschillende vormen van 
communie; 
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* waardering voor de zorgvuldige wijze waarop convent en bestuur in de 
moeilijke coronaperiode hun taken vervullen. 
 

Rondvraag: het onderwerp ‘omkijken naar elkaar’ blijft op de agenda. 
Het laatste -gezongen- woord is aan het koor. 
 
 

 
 
 
BERICHTEN VAN HET BESTUUR 
 
STAND VAN DE GEMEENTELIJKE FINANCIËN 
Beste leden en belangstellenden, 
De stand van de gemeente financiën 2021 laat op 1 september een tekort 
zien van zo’n € 3.600 t.o.v. onze begroting. 
Dit loopt langzaam op. Daarom een beroep aan ieder om na te gaan of 
een reguliere bijdrage voor 2021 al voldaan is. 
Ook kan de hoogte van de bijdrage heroverwogen worden. 
 
VAKANTIEBIJDRAGE GEESTELIJKEN EN BIJDRAGE ONDERHOUD 
GEBOUW 
Daarnaast vragen we nog om na te gaan of een bijdrage voor 
‘’vakantiegeld geestelijken en/of voor gebouwonderhoud’’ al gelukt is. 
Bij de vorige verzending van de gemeenteberichten was hierover een 
schrijven van het bestuur toegevoegd. Mogelijk kan deze gemist zijn. 
Op onze ALV in oktober hebben we afgesproken dat we een minimum 
bedrag aan vakantiegeld aan onze geestelijken wilden garanderen. 
Tussentijds is besloten dat we ook aan Wilma Bos, onze geestelijke met 
emeritaat, een vakantiebijdrage willen overmaken.  
We hebben tot nu toe bijna € 4.100 ontvangen en we willen minimaal (in 
totaal) € 5.000 garanderen. 
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TRIODOS INTERNET ZAKEN REKENING 
Sinds kort hebben we nu ook een Triodos Internet Zaken Rekening. Deze 
is meer geschikt voor het ontvangen van onze bijdragen van leden en 
belangstellenden, dan onze Triodos Spaarrekening. 
De gegevens hiervan zijn: 
Triodos Internet Zaken Rekening  NL72TRIO 0320 2391 01 t.n.v. 
Christengemeenschap Gemeente Den Haag.  
We gaan dit nieuwe nummer én ons ING-nummer voortaan in de 
gemeenteberichten vermelden. 
De ING rekening blijft gehandhaafd. Mensen die dat willen mogen 
overstappen naar de nieuwe Triodos Internet Zaken Rekening.  

Het bestuur 
 
GEZONDHEID EN PRIVACY 
De gezondheidsmaatregelen worden langzaamaan afgebouwd dankzij 
vaccinaties en toegenomen kennis over het virus. Er is gelukkig weer meer 
mogelijk. 
Tegelijk heeft iedereen van doen met eigen omstandigheden en keuzes. 
Terwijl we ook nog niet alles weten over risico's en gevolgen van gedrag. 
Geloofsvrijheid is een belangrijke waarde in onze gemeenschap, evenals 
de vrijheid van denken. 
Natuurlijk is het fijn om hierover met elkaar in groepen of onderling van 
gedachten te wisselen.  
Twee weten meer dan één. 
Toch doet het bestuur een beroep op ieders fijnzinnigheid om aan te 
voelen of de ander wel of niet informatie over de eigen vaccinatie status wil 
delen. Daar betreden we het bereik van de persoonlijke vrijheid. 
Wij willen graag een welkome uitstraling verzorgen, binnen de algemeen 
geldende regels en het goedgunstige fatsoen.  
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DIVERSE BERICHTEN 
 
ER KOMT IETS IN BEWEGING...  
Beste vrienden, 
sinds ettelijke weken hou ik me bezig met de ontmoetingsruimte van de 
Thomaskerk. Nadat het bestuur mij gevraagd heeft om de “verbouwing” 
van de ontmoetingsruimte te organiseren, heb ik met verschillende 
mensen gepraat over de huidige beperkingen en wensbare veranderingen 
van de ruimte. Tijdens deze gesprekken en bij mijn eigen ‘onderzoek’ zijn 
volgende punten het meest opgevallen: er is geen daglicht, er is veel 
lawaai, en het is er niet warm genoeg.  
In overleg en afstemming met het bestuur en ook met … en … zijn voor 
verschillende maatregelen gekozen die hierin verbetering moeten brengen.  
Daglicht 
Er kan niet veel gedaan worden aan te weinig daglicht – het is een 
souterrain-ruimte, daar kan je niets aan veranderen. … probeert het groen 
voor de ramen regelmatig te verwijderen zodat het licht hierdoor niet 
tegengehouden wordt. … heeft zich bereid verklaard om de vitrage voor de 
ramen te splitsen zodat meer licht binnen kan vallen. Bij deze laatste 
oplossing is gekozen voor behoud van zo veel als mogelijk stof voor de 
demping van het geluid. 
Koude en vocht 
Er is onderzoek gaande naar de bron van het vocht in de muur achter de 
piano. Als er in de toekomst maatregelen uitgevoerd zijn, die uit dit 
onderzoek voortvloeien, is er misschien nog iets te doen tegen de kou in 
de ruimte. Tot dan is het wellicht een idee om voor warmere kleding te 
kiezen als je het te koud vindt. 
Geluidsoverlast 
Voor het verminderen van de geluidsoverlast, die hoofdzakelijk ontstaat 
tijdens het verplaatsten van de stoelen, wanneer de stalen poten over de 
tegelvloer geschoven worden, zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden 
en materiaal dat het geluid dat daardoor ontstaat kan dempen. Als eerste, 
zijn een paar weken geleden alle stoelpoten voorzien van dikkere vilt – met 
dank aan … en …. Ook planten dempen geluid. Daarmee wordt nu 
geëxperimenteerd. Het is de vraag welke plant overleeft met weinig licht? 
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Wie wil … helpen met het verzorgen van de kamerplanten? 
 

Het volgende “project” voor de geluidsdemping is het aanbrengen van 
materiaal onder de tafelbladen. Er is al een tafel voorzien van kartonnen 
verpakking van eieren; eier-dozen en grote eier-dragers, als pilot. Nog 
fijner zou wol-vilt zijn: zelfgemaakte vilt van (Westlandse-) schapen. Ik heb 
al een mooie buiten-locatie waar het vilt gemaakt kan worden. Verdere 
suggesties van ruimtes om grotere viltstukken te maken zijn welkom! 
Wie wil in september helpen met vilt maken?  
Wie wil helpen met het tijdelijk aanbrengen van (reeds verzamelde) 
eier-tray’s onder de tafelbladen? 
 

Ik zoek ook hulp voor het plaatsen van een kleine voorhang bij de 
bibliotheek. Joke zou het fijn vinden, als de spullen in haar opbergkast, 
achter een gordijn verdwijnen. Dit houdt in dat er een gordijnrail geplaatst 
en een gordijn genaaid moet worden. 
Wie heeft nog een gordijnrail van 2 meter lang over dat hiervoor 
gebruikt kan worden? 
Wie wil naaien? 
 

Dit is een beknopt verslag over wat er op dit moment gaande is aan 
aanpassing en verandering in de ontmoetingsruimte. In de toekomst zal er 
zeker nog het een en ander gebeuren.  
Er is en wordt met “bescheidenheid en bezonnenheid” gezocht naar 
oplossingen voor de ontmoetingsruimte zodat er geen (nog bruikbaar) 
materiaal en grondstoffen verspild of vernietigd worden, wat tevens ook 
ten goed komt aan de financiën van de gemeente.    
Tegelijk is dit een oproep om mee te helpen onze ontmoetingsruimte 
aangenamer te maken. Voor vragen, opmerkingen en aanbod voor hulp 
ben ik te bereiken via tel. 015 ….   

… 
 
NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK EN BOEKENTAFEL 
Onze bibliotheek: 
Een vijftal kronieken werd aan onze collectie toegevoegd: van Rotterdam 
(2 deeltjes), van Leiden, van Arnhem en van Eindhoven. U kunt ze vinden  
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onder de K, maar de kroniek van onze gemeente staat onder de G van 
gemeente. 
En een boek van Benesch dat we nog niet hadden: Apolaypse: die 
Verwandelung der Erde: eine okkulte Mineralogie. 
 

De Boekentafel: 
Nog steeds is de kroniek van onze gemeente verkrijgbaar, de bijgewerkte 
en verbeterde uitgave die in 2019 tot stand kwam.  
Ook wil ik het volgende (prenten)boek onder de aandacht brengen: 
Amber het Zee-eekhoorntje. Het werd geschreven en geïllustreerd door de 
ouders van 2 kinderen die in onze gemeente naar de Kinderdienst komen, 
en er is al uit voorgelezen op zondag voorafgaand aan de dienst. Het is 
een kleurrijk lees- of prentenboek, aan het verhaal zowel als aan de 
afbeeldingen kunnen kinderen veel plezier beleven. Op de Boekentafel ligt 
een inkijk-exemplaar, u kunt het hier bestellen. 

 
 
DE OVERBUURMAN 
Het afgelopen jaar hadden we een tijdelijke permanente overbuurman op 
het bankje achter het standbeeld van Eline Veere. Het was ook de tijd dat 
we op zondag op die plek koffie dronken en Magnus dronk ook een kopje 
koffie mee. Toen de temperatuur onder nul ging hebben we hem zelfs een 
keer naar de winteropvang gebracht maar hij vond het buiten toch prettiger 
dus na 2 nachten was hij alweer terug. Ik vulde zijn flessen met water en 
laadde zijn telefoon op tot die kapot viel. Het was een sympathieke man 
die goed werd verzorgd door menigeen uit de buurt en de toevallige 
voorbijganger. Fascinerend was het om mee te leven met een mens die 
dag en nacht het jaar door buiten leefde en geleidelijk van een 
Scandinaviër in een “zuid Europeaan” veranderde. Maar aan alles komt 
een einde en onlangs is hij opgehaald door Zweedse autoriteiten en 
teruggebracht naar zijn eigen land alwaar hij een eigen huis had en heeft.  
We wensen hem alle goeds.  
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SAMENVATTING VAN DE VERGADERING VAN DE LANDELIJKE 
RAAD van de Christengemeenschap in Nederland en België 
Gehouden op zaterdag 12 juni 2021 te Amsterdam 
 

De vergadering van de landelijke raad kon medio juni worden bijgewoond 
door een grote groep afgevaardigden en dat deed velen zichtbaar plezier. 
Marianne de Nooij, geestelijke in Amsterdam, verzorgde de 
mensenwijdingsdienst en vervolgens ook een mooie opmaat over bijen. 
Traditioneel staan op deze tweede vergadering de financiële stukken op 
de agenda. Twee weken voordat de landelijke raad bij elkaar was 
gekomen had het penningmeesteroverleg, waarin de penningmeesters van 
alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, ook in Amsterdam vergaderd. Zij 
hadden de jaarstukken doorgenomen en van hun deskundig advies 
voorzien. Daardoor kon de landelijke raad nu vrij snel en constructief 
vragen stellen en daarna besluiten. Alle jaarstukken werden goedgekeurd 
en aan het landelijk bestuur werd decharge verleend. Een speciaal 
compliment werd gegeven aan de opstellers van het jaarverslag van de 
kinder- en jeugdkampen Helios. 
Naast de jaarstukken kwam de strategische planning en de 
liquiditeitsprognose ter tafel, ook financiële zaken.  
Er volgde nog de benoeming van leden van de geschillencommissie en de 
vertrouwenscommissie. 
De raad kwam echter ook nog toe aan inhoudelijke punten, zoals de 
voorbereiding van een nieuwe serie verdiepende gesprekken en informatie 
over het honderdjarig bestaan van de Christengemeenschap. 
 

De voorzitter, Wietse de Vries, had aangegeven zijn functie te willen 
neerleggen. Tot ieders vreugde is er een nieuwe kandidaat voor het 
voorzitterschap. Over haar benoeming wordt in de volgende vergadering 
beslist. 
 
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.  
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Het interview in de Duitse taal is te beluisteren via 
https://soundcloud.com/user-895241549/3-2021-04-22-joao-torunsky. 
 
 
 
Schilderij van Charlotte Luijerink 
‘Het licht schijnt in de duisternis’ 

https://soundcloud.com/user-895241549/3-2021-04-22-joao-torunsky
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KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 
  
GEMEENTEBERICHTEN DECEMBER 2021 EN JANUARI 2022 
Kopijsluiting: zondag 7 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 (met ziekteverlof) 
Marije Stevens – Engels 
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. 
 
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:  
NL72TRIO 0320239101 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/

