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Gebed voor het hart 
 
 
Licht,  
verlicht 
 
ook het hart 
in m’n lijf, 
 
het heeft  
van haast niets 
 
dan verlies 
geleefd — 
 
keer het naar 
je toe. 
 
 
 

Hans Andreus 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 26 januari. 
Zie de diensten in de Kersttijd hieronder, geen dienst op maandag 27 
en dinsdag 28 december, maandag 3 en dinsdag 4 januari. 
 
DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD 
Zondag 19 december Vierde Advent 10.15 uur  
Vrijdag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur 
Zaterdag 25 december Kerstochtend 8.00 uur 
Zaterdag 25 december eerste Kerstdag 11.00 uur 
Zondag 26 december tweede Kerstdag 10.15 uur 
Woensdag 29 december 10.15 uur 
Donderdag 30 december 10.15 uur 
Vrijdag 31 december 10.15 uur 
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur 
Zondag 2 januari 10.15 uur 
Woensdag 5 januari 10.15 uur 
Donderdag 6 januari Epifanie 10.15 uur 
 
DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERSTMIS 
De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal 
gehouden: te middernacht (er is dan geen gemeentecommunie), bij het 
ochtendgloren en overdag. 
Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk  
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.  
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KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN 
Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur. Deze dienst wordt slechts 
één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden en heeft een bijzonder 
karakter. 
 
DE GEMEENTEVIERING IN RUDOLF STEINER ZORG 
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) zal er in de komende tijd 
maandelijks op vrijdag om 10.30 uur een Gemeenteviering worden 
gehouden (zie ook bij Berichten van het bestuur). 
Data: 26 november, 28 januari en 25 februari. 
 
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 9.00 uur een verhaal 
vertellen; dit wordt onderling afgesproken. 

Data: 28 november, 12 december, 16 en 30 januari.  
N.B. de Kerstdienst voor de kinderen is op Eerste Kerstdag om 10.00 uur. 
 

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of  
070 3464371. 
 
DOOP 
Zondag 19 december om 14.00 uur is er de doop van het dochtertje van 
de familie …. 
 
HET EVANGELIE 
28 november 1e Advent Lukas 21, 25-36 
5 december Markus 13, 28-37 
12 december Lukas 1, 26-38 
19 december Mattheüs 25, 1-13 
24 december Kerstnacht Mattheüs 1, 1-24 
25 december Eerste Kerstdag  

8.00 uur: Lukas 2, 1-20, 
11.00 uur: Johannes 21, 15-25 

mailto:marije.stevensengels@gmail.com
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26 december tot en met 5 januari Johannes 1,1 - 18 
6 januari en 9 januari, Mattheüs 2, 1-12 
16 januari Lukas 2, 41-52 
23 januari Johannes 2, 1-11 
30 januari Mattheüs 8, 1-13 
 
DE FEESTTIJDEN 
Advent: 28 november tot en met 24 december 
Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari 
Epifanie: 6 januari tot en met 5 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 
Nu daagt het in het oosten 
Epifanie  
Hoe helder staat de morgenster  
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MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT 

  
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE 
Marije is afwezig van 2 tot en met 5 januari en van 24 tot en met 26 
januari. 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470. 
 
ONZE GEMEENTE 
Doop 
Op 26 september ontving … het sacrament van de doop. Zijn wachters zijn 
… en …. 
 

Huwelijkswijding 
Op 3 oktober ontvingen … en … het sacrament van het huwelijk. De 
getuigen zijn … en …. 
 

Priesterwijdingen 
Op 17 oktober ontvingen in Berlijn de priesterwijding Jörg Weise en Heike 
Strobl. Zij werden naar Wuppertal en Tübingen uitgezonden.  
Rafal Duszyński, Anna Kruczek en Grzegorz Koziol ontvingen de wijding 
op 23 en 24 oktober in Warschau. Zij werden uitgezonden naar Warschau 
en Krakau. 
 

Lidmaatschap 
Op Michaëlsdag 29 september is lid geworden: …. Hartelijk welkom! 
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GESPREKSGROEP 

 
Gespreksgroep over het evangelie  
Vanaf woensdag 2 februari zal er weer wekelijks  een gespreksgroep over 
het evangelie in de kerk plaatsvinden. We werken volgens hetzelfde 
principe zoals beschreven in de vorige berichten.  
Aanmelden hoeft niet en incidenteel komen is geen enkel bezwaar. Het is 
verrijkend om op deze manier aan de perikoop van de week te kunnen 
werken. 
Data: 7 woensdagen tot de Lijdenstijd van 11.00 tot 12.00 uur vanaf 2 
februari. 

Antoon 
  
 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

[ZIE OOK BIJ GESPREKSGROEP] 
 
Let u vooral op de nodige afstand, vooral ook omdat de ventilatie niet 
optimaal kan zijn in ons kerkgebouw.  
En als u verkoudheidsklachten hebt, blijft u dan thuis. In de hal liggen 
voorlopig nog de 12 halfedelstenen klaar voor als u de communie wilt 
ontvangen. Er zijn in totaal 14 plaatsen met stickers aangegeven, 12 
en 2 voor de ministranten. 
 
Zaterdag 27 november van 11.00-13.00 uur 
Voorbereiding voor Advent 
Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, het vouwen 
van de sterren en andere voorbereidingen.  
We kunnen helpende handen goed gebruiken. 
Wilt u meehelpen, laat het dan weten aan onze koster, e-mail: 
kosterthomaskerk@gmail.com of telefonisch via 06 47149470.  
U kunt zich ook aanmelden via de lijst op het prikbord. 
 

mailto:kosterthomaskerk@gmail.com
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Zondag 28 november, eerste Advent, 14.30 uur 
Adventstuintje voor de kinderen met kaarslicht, een verhaal en mooie 
muziek en ook een echte Engel die ons de weg wijst. 
 
Zaterdag 11 december om 11.00 uur in de Thomaskerk en  
om 14.30 uur in Rudolf Steiner Zorg, Nieuwe Parklaan 58 
Paradijsspel met teksten uit Genesis 1, 2 en 3, maar ook uit het aloude 
Paradijsspel. 
 
Zondag 12 december na de mensenwijdingsdienst 
De verborgen evangelist door Wilma Bos. 
Thema vandaag: De geliefde leerling en de schrijver van het 
Johannesevangelie en de Openbaringen.  
Dit is de laatste van de vier thema’s over de leerling Johannes. 
Voor meer informatie zie zondag 26 september in de vorige 
gemeenteberichten. 
 
Zondag 12 december na de inleiding van Wilma Bos over de verborgen 
evangelist: 
Geboorte- en Herdersspel uit Oberufer, door een kompanij van Rudolf 
Steiner Zorg.  
 
Zondag 9 januari na de mensenwijdingsdienst 
Opvoering van het Driekoningen Zangspel. 
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IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 

 
In de ontmoetingsruimte werd er in de Michaëlstijd weer enkele kunst-
werken tentoongesteld, waaronder deze mooie houtsnede. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 
CONCEPTNOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  (24 oktober) 
 

Opening 
Henri heet iedereen in de kring welkom en laat Dag Hammerskjöld klinken 
ter opmaat. 
Henri deelt mede dat het Landelijk bestuur een onderzoek doet naar de 
behoefte van ouderen aan huisvesting met een Antroposofische/Christen-
gemeenschap levensbeschouwing. Hiertoe zal ook in onze gemeente een 
vragenlijst worden verstuurd. Dit onderzoek wordt in samenwerking met de 
Antroposofische vereniging gedaan. Aanleiding is het verdwijnen van 
ouderzorg op christologisch/antroposofische grondslag en de kansrijker 
ervaring om levensbeschouwelijke zorg&begeleiding gescheiden van 
(commerciële) huisvesting te organiseren. De vraag zet aan tot een later te 
voeren discussie over wat er dan te bieden is en over het niet gelukte 
initiatief voor gezamenlijke huisvesting in de buurt van Wonnebald.  
Een tweede mededeling betreft de aankondiging van een maandelijkse 
gemeenteviering in Rudolf Steiner Zorg met ingang van 29 oktober (elke 
laatste vrijdag van de maand om 10.30 uur). Gemeenteleden uit de 
Thomaskerk verzorgen deze viering. 
Een derde mededeling is het rooster van opvolging van bestuursleden 
(successieplanning). In de ALV van maart 2022 zal over de tweede termijn 
(van 3 jaar) van Laurien gesproken worden. 
 

1. Notulen 21 maart 2021 
… geeft aan dat de genoemde schatting voor de verbouwingskosten 
exclusief de wijzigingen aan de ontmoetingsruimte en de samenvoeging 
van de ruimtes van het landelijk secretariaat betrof. Een nieuwe indicatie 
zal in een later stadium worden afgegeven, 
Naar aanleiding van de vochtproblemen in de ontmoetingsruimte zegt 
Henri toe dat hier voor 1 januari actie op wordt ondernomen. 
Naar aanleiding van de langdurige  actie om de titel “vrienden” te 
gebruiken in de plaats van “belangstellenden” antwoordt Henri: Het komt 
op de agenda in de Landelijke Raad en het betreft een wijziging in de 
statuten. Dit is een kwestie van lange adem. De levendige discussie die 
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ontstaat maakt duidelijk dat dit vraagstuk vele gezichtspunten kent. De 
vergadering acht het zinvol hier nu niet verder op in te gaan maar er een 
Thomaskringgesprek aan te wijden. Dit zou kunnen leiden tot een brief 
vanuit onze gemeente aan de LR. 
… heeft een aantal correctiepunten aan Laurien verstuurd die deze zal 
verwerken en met algemene instemming worden de notulen vastgesteld. 
 

2. Financiën 
Ad meldt dat de financiën tot en met september een achterstand laten zien 
van 5.500 euro.  Hij zal dit kenbaar maken in de najaarsactiebrief.  
Begroting 2022: 
Het bestuur wil de gemeente vroeger in het jaar betrekken bij het 
begrotingsproces. Daarom legt zij een conceptbegroting voor. De 
definitieve begroting wordt voorgelegd in de ALV van maart 2022. 
De concept begroting voor 2022 laat zien dat de ledenbijdrage aardig op 
peil is maar dat de bijdrage van de belangstellenden achter blijft. Nader 
onderzoek van deze post leerde dat bijdragen van sommige leden als 
belangstellenden werden geboekt. Daarom is deze post aangepast en 
tegelijkertijd wordt een beroep gedaan op de belangstellenden om te 
onderzoeken of hun bijdrage verhoogd kan worden. De praktijk leert echter 
dat in de beleving van betrokkenen dit onderscheid niet altijd zo gevoeld 
wordt. De oproep in de najaarsactie is daarom een oproep aan allen. 
Overige aanpassingen zijn de posten energie (i.v.m. de gestegen gasprijs) 
en de bijdrage van de Rudolf Steiner Zorg (nu op nul maar mogelijk 
opnieuw een bijdrage i.v.m. de gemeentevieringen vanaf oktober) en de 
huur van de ruimtes voor het Landelijk secretariaat (i.v.m. thuiswerken).  
De conceptbegroting laat nu een negatief resultaat zien van 3.000 euro het 
bestuur zegt toe voor de definitieve begroting in maart op nul uit te komen.   
Ad vraagt de vergadering  instemming met de voorgestelde toezegging 
aan het Toelagefonds en de Gezamenlijke Kas voor 2022. In voorgaande 
jaren is door het bestuur besloten dat indien de begroting niet gehaald 
wordt het negatief resultaat in mindering wordt gebracht op het 
Toelagefonds en de Gezamenlijke Kas. Voor 2022 heeft het bestuur een 
ander voorstel. 



 

gemeenteberichten  Thomaskerk  -  december 2021, januari 2022  -  pag. 12 

Laurien stelt voor dat het ruim positief resultaat dat vorig jaar is gehaald en 
aan de reserves werd toegevoegd, zo nodig benut zal worden om toch de 
toezegging in 2022 te realiseren. … geeft aan dit een goede zaak te 
vinden, ook priesters kampen met verhoogd levensonderhoud. 
De vergadering stemt hiermee in tot maximaal aan het positief resultaat 
over 2020 (7.000 euro). 
Tot slot vraagt Ad de instemming van de vergadering om het vorig jaar 
ontvangen legaat toe te voegen aan het Onderhoud gebouwfonds. De 
vergadering is akkoord. 
 

3. Reglement 
Het bestuur stelt voor om het Reglement in overeenstemming te brengen 
met de praktijk:  
Het Thomaskringgesprek is een belangrijke spreekruimte van de ALV en 
de plek waar dialoog binnen de gemeente plaatsvindt en initiatieven uit 
kunnen ontstaan. In de afgelopen jaren is het orgaan Gemeentekring op 
de achtergrond geraakt en niet meer in functie en wordt derhalve uit het 
Reglement gehaald. 
De vergadering stemt in met het aanstellen van een vaste commissie die 
de organisatie van de Thomaskringgesprekken namens de ALV verzorgd. 
Deze commissie wordt op de volgende ALV bekrachtigd. Het bestuur ziet 
in de periode naar de komende ALV toe op het op gang brengen van de 
commissie en de werkwijze concreet te maken. … complimenteert het 
bestuur met de oplossing van deze ‘sudoku’. 
De vergadering stemt in met het nieuwe Reglement (13 leden voor 1 tegen 
– en van de afwezigen: 10 stemmen in en 1 onthouding). De procedure 
vereist dat het bestuur dit Reglement nu voorlegt aan de synode en het 
Landelijk bestuur. Op de ALV in maart zal dan de definitieve bekrachtiging 
plaatsvinden. 

4. Kerkgebouw 
… brengt in herinnering waar we mee gestart zijn. De energietransitie 
vraagt om herbezinning  van het gebruik van ons kerkgebouw. Momenteel 
is echter nog niet bekend welke energievoorziening gekozen zal worden in 
de wijk Duinoord. De studie die … aan de vergadering voorlegt is 
gebaseerd op de keuze voor een warmtenet.  
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Enkele aanzetten: De technische voorziening zal in de bijkeuken het best 
te plaatsen zijn. Er zal een invalidentoilet moeten komen en er is de wens 
de ontmoetingsruimte te verbeteren.  
… neemt ons mee in de studies die besproken zijn in het bestuur en met 
de bewindsdrager die bereid is mee te kijken namens het convent. 
Het betreft een verplaatsing van de toiletten naar de ontmoetingsruimte en 
een gesprekruimte daaraan toegevoegd. Tussen de cultusruimte en de 
cursusruimte is een vaste wand gedacht die boven in de cultusruimte nog 
plaats biedt aan 1 (i.p.v. 3 ) rij stoelen voor o.a. het koor en de vleugel. 
Verder zijn de gedachten aan een lift uitgewerkt van souterrain tot aan de 
huidige ruimtes van het landelijke secretariaat. Onderzocht wordt of deze 
twee ruimtes samengevoegd kunnen worden tot een grotere multi 
functionele ruimte, die met het landelijk bestuur worden gedeeld. 
Namens het bestuur laat … weten dat we verder gaan met het onderzoek. 
De vergadering is zeer onder de indruk van het denk- en presentatiewerk 
en spreekt haar dank uit. 
De studies worden op het prikbord gehangen in de ontmoetingsruimte. 
 

5. Rondvraag 
… geeft aan dat het internationale gewadenwerk leeft. Zij is twee keer in 
België geweest en 1 keer in Engeland voor ontmoetingen. 
… vraagt het bestuur zorgvuldigheid in het samenstellen van de 
Thomaskring commissie. 
… spreekt haar dank uit voor de soep en broodjes. 
 
 
 
 

THOMASKRINGGESPREK 

 
KORTE WEERGAVE VAN HET THOMASKRINGGESPREK  (5 sept.)  
Gespreksleider: Laurien. Aantal deelnemers 12.  
Onderwerp: 100 jaar Christengemeenschap. 
Als opmaat wordt geluisterd naar de Duitstalige podcast van het interview 
met de nieuwe Erzoberlenker Joao Torunsky. Hij schetst zijn persoonlijke 
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groei van ingenieur machinebouw in Sao Paolo tot priester opgeleid in 
Stuttgart, waarbij bepaalde Schicksalmomente de doorslag gaven. Door 
zijn leven op twee continenten ziet Torunsky dat Europa spiritueel 
voorloopt op Zuid-Amerika, maar dat hier de Suche naar het institutionele 
afneemt. Het spirituele wordt persoonlijker. 
Als opdracht voor de Christengemeenschap ziet Torunsky de noodzaak 
om naar binnen nog meer te leren samenwerken (Gemeinsamkeit) en naar 
buiten de moeilijkheden te overwinnen om mensen te bereiken. Zijn wens 
voor de komende 100 jaar is het pflegen van de geistige Brunnen (de put) 
die de Quellen (de bronnen) ontsluiten, zodat de voorbijgangers zich 
kunnen laven. 
Als reactie op dit vraaggesprek wordt ingegaan op de goede interpretatie 
van deze woorden. 
Het zoeken van Geisterkenntnis mit Herzenwärme: inzicht in het 
geestelijke en ervaren dat het werkt. Het uitdragen van de cultus: de 
woorden van de cultus zijn het water uit de Brunnen. Open zijn voor de 
vragen die op ons afkomen. Jonge mensen meer betrekken bij de cultus.  
 
 
THOMASKRINGGESPREK  (31 oktober) 
Initiatiefkracht gevraagd van onze gemeente 
Ernst Terpstra, onze bewindsdrager, was aanwezig om te vertellen over de 
situatie in onze gemeente ten gevolge van de afwezigheid van Marjolein. 
… verzorgde de opmaat met een door haar vertaald gedicht van Albert 
Steffen.  
Henri vroeg eerst wie wat wilde zeggen over de brief die we onlangs 
kregen en waarin stond dat Marjolein minstens tot Pasen nog aan het 
herstellen zal zijn en dat dan pas nader bekeken kan worden of en 
wanneer zij haar werkzaamheden in onze gemeente zal hervatten.  
De brief is een verklaring die opgesteld werd door Bastiaan Baan en de 
begeleidende arts, in samenspraak met Marjolein die blij is met de 
gekozen formulering. De verklaring laat open of Marjolein uiteindelijk terug 
zal keren, en dat geeft haar ruimte.  
Intussen draagt Marije alleen zorg voor het voltrekken van de 
sacramenten, zij ervaart dat zij hiertoe kracht ontvangt. Maar zij kan 
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daarnaast niet de volledige zielzorg op zich nemen of cursussen houden. 
Daarom zijn we dankbaar voor de extra bijdragen die Wilma Bos nu kan 
schenken aan onze gemeente. 
Marije neemt niet deel aan bestuursvergaderingen. Wel is zij betrokken bij 
de besluitvorming in het bestuur. Ernst is onlangs bij zo’n vergadering 
geweest en hij zal dit zeker nog vaker doen, met name wanneer het gaat 
over aanpassingen in ons gebouw.  
 

De gemeenteleden kunnen zelf initiatieven nemen, zo is er nu (tot de 
Advent) op woensdag na de dienst een evangeliegroepje, waar we ons 
bezighouden met het evangelie van de week. Het is een initiatief van ….  
Het Paradijs-, Herders- en Driekoningenzangspel zal weer opgevoerd 
worden dit jaar. Een kompanij van de Steiner speelt het herdersspel in 
onze kerk. 
En er vindt nu, eens per maand en op verzoek van Rudolf Steiner Zorg, 
een gemeenteviering plaats in de kapel aldaar; en mocht Marije eens 
verhinderd zijn om op zondag of woensdag te celebreren, zal er ook in de 
Thomaskerk een gemeenteviering zijn.  
 

In andere gemeenten zijn ook veel initiatieven, zo vertelde Ernst, zowel in 
ons land als bijvoorbeeld in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, waar soms maar 
eens per 2 maanden een geestelijke aanwezig kan zijn. 
In ieder geval zal Marije wat ontlast worden de komende tijd: tot 5 januari 
zal Ignaz Stegeman 5  keer komen celebreren, en Ernst 3 keer. 
Verheugend is dat er een aantal studenten uit ons land op de 
priesteropleidingen zijn en verwacht wordt dat er in 2023 3 tot 5 nieuwe 
priesters zullen zijn, dan zal bekeken worden waar die ingezet zullen gaan 
worden.  
In Nederland is op meerdere plekken een tekort aan priesters. We moeten 
rekenen met een langdurige afwezigheid van Marjolein. Het is mogelijk dat 
we als gemeente de komende anderhalf jaar op deze wijze moeten 
voortgaan. Dit vraagt om bewustzijn, initiatiefkracht en zelfredzaamheid. 
Ernst gaf daarbij aan dat het ‘zelf dragen’ van de gemeente een steun zal 
zijn voor en ten goede komt aan een nieuwe priester in de toekomst. 
Bij het volgende Thomaskringgesprek op 19 december zal Ernst weer 
aanwezig zijn, omdat dat een zondag is dat hij hier celebreert.  
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BERICHTEN VAN HET BESTUUR 

 
FINANCIËN: NAJAARSACTIE NOODZAKELIJK  
Beste leden en belangstellenden, 
De stand van de gemeente financiën 2021 laat op 1 november een tekort 
zien van € 7.500 t.o.v. onze begroting. 
Als het goed is heeft u in de week van 7 november onze brief ontvangen 
voor de Najaarsactie 2021. 
Hierin leest u een uitgebreide toelichting. 
Wij hopen op uw bijdrage, zowel van leden als ook van belangstellenden. 
 
GEMEENTEREGLEMENT 
De ledenvergadering heeft op 24 oktober het nieuwe reglement goed-
gekeurd. Het bestuur heeft dit reglement voorgelegd aan het landelijke 
bestuur. Het landelijke bestuur toetst het nieuwe reglement aan de 
statuten van ons kerkgenootschap.  
Na goedkeuring van het landelijke bestuur en van de synode zal het 
reglement in de eerstvolgende ledenvergadering definitief van kracht 
worden. 
 
GEMEENTEVIERING IN RUDOLF STEINER ZORG 
Op 29 oktober was er een gemeenteviering in de kapel van het Raphaël-
huis (Rudolf Steiner Zorg). Deze viering werd bijgewoond door 14 mensen. 
Pieter van der Schot heeft de muziek verzorgd.  
De viering werd na afloop verrijkt met een toespraak van Wilma Bos.  
Het voornemen is om elke laatste vrijdag van de maand een viering te 
houden in de kapel. Het bestuur hoopt dat het mogelijk zal zijn om op 
termijn weer de mensenwijdingsdienst te vieren in het Raphaëlhuis. 
[zie voor data van de gemeentevieringen blz. 4] 
 
VOCHTPROBLEEM IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 
Het bestuur gaat advies inwinnen over het vochtprobleem in de 
ontmoetingsruimte (souterrain). Er lijkt sprake te zijn van optrekkend vocht 
bij de fundering en doorslaand vocht bij de wand aan de achterzijde (onder 
de ramen).  
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Omdat de oplossing van problemen als deze ingewikkeld zijn, heeft het 
bestuur besloten om eerst deskundig advies te vragen bij een 
bouwtechnisch adviesbureau. 
 
VRIJ EN WILLIG 
Dit is een ode aan al onze vrijwilligers die in daad en gedachten ons 
gemeenteleven en de sacramenten mogelijk maken. In de afgelopen 
anderhalf jaar hebben wij van doen gehad met beperkingen, schaarste en 
ouder worden. Desondanks is het ons gelukt om het gemeentevuur 
brandende te houden. Soms op de waakvlam en dan weer warm gloeiend. 
Alle taken worden steeds weer doorgedragen en er is zelfs perspectief 
geschetst op een gloednieuwe inrichting van onze gemeenschapsruimten.  
 

Het is altijd zoeken naar een goede balans tussen schenken en danken. 
Voor dit najaar heeft het bestuur gemeend de gemeentebreed gevoelde 
waardering voor al het werk tastbaar (en eetbaar) te maken door een 
vrijwilligerslunch te laten verzorgen op 14 november in het Raphaëlhuis 
van Rudolf Steiner Zorg aan de Nieuwe Parklaan 58.  
Zoals dat gaat zal niet iedereen lijfelijk aanwezig kunnen zijn maar wij 
beschouwen dit als een bijzondere gelegenheid om stil te staan bij het vele 
vrijwilligerswerk dat gedaan is. Een volgende keer leest u wellicht iets over 
vrijwilligers-anekdotes die 
over de tafel zijn gegaan. 

Laurien van der Laan de 
Vries 

 
EXPOSITIE - 
ONZICHTBARE HANDEN 
Na jarenlange inzet voor 
onze gemeente heeft 
besloten een stap terug te 
doen.  
Met een glansrijke Michaël 
beeltenis neemt zij afscheid 
van een altijd verrassende, 
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inspirerende en het sociale omhullende taak. De vertrouwde hand van zal 
het werk aan de inrichting van de inrichting van de exposities in onze 
ontmoetingsruimte neerleggen.  
Vele jaren en vele exposities zijn door haar handen gegaan en wij hebben 
zeer mogen genieten van kleur, compositie, sfeer en de uitleg die zij 
daaraan gaf.  
Dank daarvoor! 
 

De programmacommissie, die inmiddels een aantal nieuwe vrijwilligers 
kent heeft zich bereid verklaard om haar taakgebied uit te breiden en de 
exposities door het jaar heen in haar programmering mee op zich te 
nemen.  
Wij zien uit naar een nieuwe onzichtbare hand vanaf de Adventstijd. 

Laurien van der Laan de Vries 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 

 
NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL 
Pas verschenen is Gedachten bij het Onze Vader. Het werd oorspronkelijk 
geschreven door H. Ogilvie eind dertiger jaren. Het is nu bewerkt door 
Wilma Bos, waarbij zij zoveel mogelijk trouw is gebleven aan de intentie 
van de tekst, want “veel van de inhoud is nu nog net zo actueel als toen 
het geschreven werd”. Maar het taalgebruik en een enkel voorbeeld zijn 
toegankelijker gemaakt voor de 21ste eeuw.  
De er in opgenomen citaten uit het Nieuwe Testament komen uit de 
vertaling van Ton Besterveld.  
 
Er zijn nog steeds kleurige aquarelkaarten te koop naar schilderingen van 
Mirjam van Osch, de opbrengst is voor de priesteropleiding. 
Ook zijn er foto’s op briefkaartformaat te koop waarvan de opbrengst 
bestemd is voor de verbouwing van de kerk in Rotterdam.  
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De foto’s zijn van de buste die Ignaz 
Stegeman heeft gemaakt (uit marmer 
gehakt) van een gedeelte van een beeld 
van Michelangelo, de Brugse Madonna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLDER VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP KAMPEN 
Bij dit gemeentebericht vind je de folder voor 2022 van 'Helios - Kampen 
van de Christengemeenschap' voor kinderen, jongeren en gezinnen. 
Gebruik je de folder zelf niet, geef hem dan graag door aan anderen of leg 
of hang hem ergens op een geschikte plek zoals op school, in de 
huisartspraktijk of in de natuurvoedingswinkel. 
 
STAFLID WORDEN IN EEN VAN DE KAMPEN? 
Ben je 18 jaar of ouder en heb je zin om als staflid mee te gaan met een 
van de zomerkampen in binnen- of buitenland, geef je dan snel op via 
www.helioskampen.nl/staflidworden.  
De stafvormingsdag, waarop alle staven worden samengesteld, is op 
zondagmiddag 30 januari in Zeist. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helioskampen.nl/staflidworden
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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 (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 *** 
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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/

