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Klaprozen
De zon staat klein en scherp
over het koren.
Ik heb het gouden sleuteltje nog
niet verloren,
het gouden sleuteltje dat ieder
kind
op het kastje met zijn dromen
vindt.
Nu moet ik het wel alle dagen
dragen
voorbij de banken, de
fabrieken, op het spoor
en even vaak mijzelf vragen,
waar dient het voor?
Het is nog goed er mee in de
hand te staan
voor klaprozen, die stil in het
hete koren staan.
Pierre Kemp 1886 - 1967

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 25 mei, 1, 8 en 22 juni, 27 juli,
3, 10, 17 en 24 augustus en 7, 21 en 28 september.
DE MENSENWIJDINGSDIENST MET HEMELVAART, PINKSTEREN EN
BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN JOHANNES DE DOPER EN
VAN MICHAËL
Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei om 10.15 uur.
Pinksteren: zondag 5 juni, maandag 6 juni en dinsdag 7 juni steeds om
10.15 uur.
De mensenwijdingsdienst van dinsdag 7 juni is in de Franse taal: l’Acte de
consécration de l’Homme.
Begin van de feesttijd van Johannes de Doper: vrijdag 24 juni om 10.15
uur.
Begin van de feesttijd van Michaël: donderdag 29 september 10.15 uur.
DE GEMEENTEVIERING IN RUDOLF STEINER ZORG
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) worden gemeentevieringen
gehouden, in principe op de laatste vrijdag van de maand.
Deze vieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor bewoners, personeel
en vrijwilligers (*) van Rudolf Steiner Zorg.
Data: 27 mei, 29 juli, 26 augustus.
Tevens zal er op zaterdag 9 juli 2022 om 10.30 uur in de kapel van het
Raphaëlhuis de mensenwijdingsdienst voor de gestorvene zijn voor …,
geboren op 1 november 1936, overleden 28 december 2021.
(*) Voor de vieringen in de kapel van Rudolf Steiner Zorg zijn wij nog op zoek naar
vrijwilligers die bewoners en cliënten willen begeleiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Kris
Buijtendorp (vrijwilligerswerk@rudolfsteinerzorg.nl / 06 86814990).
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MENSENWIJDINGSDIENST VOOR DE GESTORVENE
De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene …, geboren 21 augustus
1935, overleden 1 maart 2022, zal worden gehouden in de Thomaskerk op
zaterdag 18 juni 2022 om 11.00 uur.
DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN
De zondagdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor
aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied).
Naar mogelijkheid zal één van de ouders vanaf 9.00 uur een verhaal
vertellen; dit wordt onderling afgesproken (*).
Data: 5 en 26 juni (laatste dienst voor de zomervakantie), 28 augustus,
11 en 25 september en 2 oktober.
Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of
070 3464371.
(*) Voorafgaand aan de kinderdiensten wordt er altijd tussen 9.00 en 9.20 uur een
verhaal voorgelezen aan de kinderen (een verhaal met een religieus thema en dat
overeenkomt met de tijd van het jaar). Met Pasen heeft Marian Schoenmaker een
verhaal vrij verteld.
Nu is de wens dat dat vaker mag gebeuren i.p.v. voorlezen. Wie zich geroepen voelt
om incidenteel of regelmatig een passend verhaal aan de kinderen te komen
vertellen of heb je hier vragen over meld je dan bij Antoon (06 47149470).

HET EVANGELIE
Hemelvaart
26 mei en 29 mei Johannes 16, 24-33
Pinksteren
5, 6 en 7 juni Johannes 14, 23-31, Handelingen 2 in de kinderdienst
12 juni Johannes 3, 1-17
19 juni Johannes 4, 1-26
Johannestijd
24 en 26 juni Markus 1, 1-11
3 juli Johannes 1,19-34
10 juli Lukas 3, 1-20
17 juli Mattheüs 11, 2-15
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Triniteit
24 juli Markus 8, 27-38
31 juli Mattheüs 7,1-14
7 augustus Lukas 15, 11-32
14 augustus Lukas 9, 1-17
21 augustus Lukas 18, 35-43
28 augustus Markus 7,31-37
4 september Lukas 10, 1-20
11 september Lukas 17, 5-19
18 september Mattheüs 6, 19-34
25 september Lukas 7, 11-17
Michaëlstijd
29 september en 2 oktober
Mattheüs 22, 1 - 14, Openbaring 7-12 in de kinderdienst
DE FEESTTIJDEN
Hemelvaart: 26 mei tot en met 4 juni
Pinksteren: 5, 6 en 7 juni
Triniteit: 8 juni tot en met 23 juni
Johannestijd: 24 juni tot en met 23 juli
Triniteit: 24 juli tot en met 28 september
Michaëlstijd: 29 september tot 29 oktober
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST
Hemelvaart
Tot de hoogten
De vrede Gods, die hoger is
Pinksteren en Triniteit
Wij hebben niet ontvangen
De God van de vrede
Johannestijd
Wij staan voor U
O Heer Uw vrede
Triniteit
Groot en vol wonderen
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Wie kander koren zien
Michaëlstijd
Laten wij afleggen
De waarachtige
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN
Pinksteren
Hemelse vlammen dalen neder
Johannestijd
Engel voor Hem uitgegaan
Triniteit
Wij leren op de aarde rond te gaan
Michaëlstijd
Onoverwinnelijk sterke held

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE
Marije Stevens is afwezig van 29 mei tot en met 4 juni.
Van 25 juli tot en met 27 augustus (vakantie).
Van 6 tot en met 7 september (synode).
Van 19 tot en met 23 september (internationale synode in Dornach).
Tijdens haar vakantie vallen de diensten op de woensdag uit.
Op de zondagen zal er waarschijnlijk een andere priester komen
vervangen, dat is nog niet helemaal duidelijk.
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470.
ONTVANGEN VAN DE COMMUNIE
Marije:
Er zal op zondag regelmatig een andere priester komen om mij te
ontlasten. Ik ben dankbaar dat dit mogelijk is.
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In principe is ieder die dat wenst vrij om naar voren te komen om de
communie te ontvangen. Wanneer er een andere priester celebreert
kunnen er meerdere rijen gevormd worden.
Om gezondheidsredenen moet ik mij echter beperken tot één rij communicanten. Op die dagen staat het mandje voor de halfedelstenen klaar bij
de deur naar de cultusruimte. Als u de communie wilt ontvangen kunt u
één van de stenen in het mandje deponeren.
Wanneer u de ziekencommunie, de stervenswijding of een ander
sacrament wilt ontvangen kunt u dat ook kenbaar maken via Antoon of
Laurien. Zij kunnen mij altijd bereiken.
MINISTRANTEN GEVRAAGD
Er zijn nog steeds te weinig ministranten. Als u wilt leren ministreren of
hebt u het vroeger wel gedaan, maar wilt u uw kennis opfrissen, neemt u
dan contact op met Laurien 06 54638466 of Rense 06 58908504.
ONZE GEMEENTE
Overleden
…, geboren 22 september 1923, overleden 13 april 2022.
De dienst bij de uitvaart werd gehouden in Rudolf Steiner Zorg waarna de
begrafenis plaatsvond op de begraafplaats Westduin.
PRIESTERWIJDINGEN
Op 12 maart ontvingen in Berlijn Daniela Grieder (CH), Inez Kolb (CH) en
op 13 maart Mathilde Hecq (D) en Elisabeth Sykora (SE) en
op 27 maart in Kaapstad (Zuid-Afrika) Andreas van Breda het sacrament
van de priesterwijding.
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GESPREKSGROEP
GESPREKSGROEP OVER HET EVANGELIE
Op woensdag zijn er wekelijkse bijeenkomsten van 11.00 tot 12.00 uur.
Met als thema: Perikoop van de week.
Wilt u er meer over weten benader dan … (06 47149470).
Aanmelden hoeft niet en incidenteel komen is geen enkel bezwaar.
Data: Elke woensdag van 4 mei tot en met 15 juni.

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK
[ZIE OOK BIJ GESPREKSGROEP]
Hemelvaartsdag 26 mei na de mensenwijdingsdienst
‘Kunstkijken’ met Irene van der Laag. Van 11.45 tot 13.30 uur.
Kun je je als kijker zó verbinden met een schilderij dat je de wereld die zich
daarin uitspreekt kunt gaan ervaren? Dat oefenen we tijdens ‘kunstkijken’
op Hemelvaartsdag.
(Zie ook het artikel ‘Mensenziel en wereldziel’, pag. 10)
Zondag 29 mei na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur
Het werk van Heinrich Ogilvie in Nederland
Bewindsdrager Ernst Terpstra houdt na de mensenwijdingsdienst een
lezing over het pionierswerk van Heinrich Ogilvie in het Nederlandse
bewindsgebied.
Zondag 12 juni na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur
Thomaskringgesprek
Bevrijd je tong door de steen op te pakken. Alles wat de gemeente
aangaat kan ter sprake komen.
Donderdag 16 juni aanvang 19.30 uur
Gemeenteavond: verbouwing en energietransitie
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Al enige tijd hangen er afdrukken van architectonische ‘schetsen’, gemaakt
door … op de prikborden in de ontmoetingsruimte. De plannen voor het
energie-zuiniger maken van het kerkgebouw zijn in diverse
ledenvergaderingen besproken. In de meest recente ledenvergadering is
er een korte toelichting gegeven op de verbouwingsplannen die in
samenhang met de energietransitie ontwikkeld zijn. Het bestuur wil graag
in gesprek met de gemeente over de uitvoering van deze plannen.
Iedereen is welkom op deze gemeenteavond voor een open gesprek over
dit onderwerp.
Woensdag 22 juni aanvang 11.00 uur
Schoonmaakactie in de Thomaskerk met lunch
Doet u ook mee?
(Zie ook bij Diverse berichten, pag. 15)
Zondag 26 juni na de mensenwijdingsdienst om 12.45 uur
Muzikale en andere verrassingen
Een muzikaal programma na de mensenwijdingsdienst. Laat u verrassen!
Zondag 24 juli na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur
Thomaskringgesprek
Bevrijd je tong door de steen op te pakken. Alles wat de gemeente
aangaat kan ter sprake komen.
Donderdag 25 augustus van 19.30 tot 21.30 uur
Interactieve lezing natuurwezens
… en … verzorgen een oefenavond in het waarnemen van natuurwezens
door middel van ‘opstellingen’.
(Zie ook het artikel hierover bij Diverse berichten, pag. 15)
Zondag 4 september na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur
Thomaskringgesprek
Bevrijd je tong door de steen op te pakken. Alles wat de gemeente
aangaat kan ter sprake komen.
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IN DE ONTMOETINGSRUIMTE
EXPOSITIE IRENE VAN DER LAAG
Mensenziel en Wereldziel
“Kleur is de ziel van de natuur, en van de hele kosmos, en we nemen deel
aan deze ziel wanneer we de kleuren meebeleven”. Uit R. Steiner: ‘Het
wezen van de kleuren’.
Irene van der Laag: “En hoe doe je dat dan?
Hoe vind ik de verbinding met de kosmos?
Hoe vind ik de verbinding met mijn eigen ziel?
En kan ik mij zó met mijn ziel verbinden dat de
Kosmische ziel zich daarin kan uitspreken?”
Wat leeft er in mijn ziel?
Kan ik dat vormgeven?
Wat gebeurt er dan?”
Irene van der Laag kiest, om
uitdrukking te geven aan wat
leeft in haar ziel, voor
verschillende materialen: krijt,
aquarelverf, acylverf, ook
dennen-as, of zelfgemaakte
pigmenten zoals het groene
malachiet en fijngewreven
houtskool. Die verschillende
materialen geven toegang tot
telkens andere gebieden.
Waarheen leid je het duister;
waarheen het rood? Wat
ontmoet je daar?
Zo reist ze door de leegte van
het zwart naar een alles
dragende vaderwereld, en
ontmoet ze in het malachietgroen een wereld van ‘stromende liefde’.
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Teksten en spreuken bij de tentoonstelling zijn niet het uitgangspunt maar
ontstaan tijdens het werk of vindt ze achteraf als een herkenning.
En kun je je nu als kijker zó verbinden met een schilderij dat je de wereld
die zich daarin uitspreekt kunt gaan ervaren? Dat oefenen we op de
ochtend/middag Kunst-Kijken.
Kunst-Kijken: op Hemelvaartsdag 26 mei van 11.45- 13.30 uur, in
samenwerking met de Sectie Beeldende Kunsten van de AViN, opgeven
bij: irene.vanderlaag@planet.nl
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de kerk.
[Afbeelding: ‘Groei – Impuls’]

THOMASKRINGGESPREK
KORTE WEERGAVE VAN HET THOMASKRINGGESPREK (13 maart)
Gespreksleider: …. Aantal aanwezigen: 17.
Opmaat: … reflecteert op het gebruik van het ‘spreeksteentje’. Dit roept op
tot luisteren naar de ander, alvorens zelf het woord te nemen. Goed
luisteren ligt besloten in het gesprek. Wellicht zou een luisteroefening
nuttig zijn.
Onvermijdelijk heeft de gewelddadige Russische invasie in Oekraïne
invloed op de toon van het gesprek. Niet toevallig had de preek deze
ochtend als thema het verbinden van polariteiten.
Ter sprake komt de persoonlijke verhouding tot leed en geweld in de
wereld. Het regelmatig bidden of uitspreken van het Onze Vader kan
houvast bieden. Ook worden genoemd het ‘volhouden onder het kruis’
(Stabat Mater Dolorosa) en het beperkt toelaten van wereldnieuws tijdens
de Vastentijd.
… verwoordt dat zij tijdens de extra mensenwijdingsdienst niet het
oorlogsgeweld overdacht, maar zo opging in de dienst dat deze als het
ware rechtstreeks naar Oekraïne uitstraalde. Een ander verzamelt zoveel
mogelijk oorlogsinformatie om de waarheid te vinden. Eén van de
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aanwezigen ervaart dit gesprek als steun bij de beslissing om al dan niet
vluchtelingen in huis op te nemen.
Na dit gesprek vraagt … om medewerking voor het maken van korte
evenementsverslagen (voor de gemeenteberichten). De programma/expositiegroep houdt zich aanbevolen voor ideeën.
Tenslotte aandacht voor de grote LOGOS-conferentie in Dortmund (7–11
oktober).
THOMASKRINGGESPREK (1 mei)
Aanwezig: 11 personen. Omdat … verhinderd was, leidde … in: “Waar het
hart van vol is, loopt de mond van over.” Dit had vanochtend geklonken in
de preek.
… vertelde over de “tevredenheid” waar … vol van is, daar was …. ook
nog steeds vol van. … komt door haar hoge leeftijd niet meer in de kerk,
zo zijn er meer mensen in onze gemeente die, vaak door ziekte, niet meer
kunnen komen. Gelukkig worden zij opgezocht door gemeenteleden, en
ook door de geestelijke(n). Zij kunnen dan de ziekencommunie thuis
ontvangen.
Verder stonden we stil bij de ontwikkelingen in Rudolf Steiner Zorg: Gaat
de antroposofische ouderenzorg verdwijnen?
… bracht onder de aandacht:
De 2 grote kandelaren, die in de kapel staan, zijn overgeschilderd (in
overleg met Marije), ze zijn nu donkergrijs i.p.v. zwart.
Het rookalarm is zomaar afgegaan vorige week dinsdag, maar de
brandweer kon de rookmelder die de storing veroorzaakte snel vinden. Als
het weer gebeurt, weet … wat hij moet doen om hem weer uit te zetten.
Het energiezuinig maken van onze kerk: … heeft een plan gemaakt voor
de verbouwing, zijn tekeningen hangen op het prikbord en er zal een
avond aan gewijd gaan worden vòòr de zomer.
Collecte na de dienst, met name het staan met een mandje in de hal is
jaren geleden afgeschaft omdat Adam vond dat het te nadrukkelijk was.
Maar in andere gemeenten wordt het normaal gevonden. Sommige
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deren. Aad Stevens heeft eens gezegd, dat het geven van een bijdrage
direct na de dienst beter is dan geld overmaken.
We sloten af met het zingen van “Naar de bergen…” uit het hoofd, om zo
beter naar elkaar te kunnen luisteren tijdens het zingen.
VOLGENDE THOMASKRINGGESPREKKEN
Zondag 12 juni, 24 juli en 4 september, van 11.45 uur tot 12.45 uur.
De afgelopen tijd hebben we een bevredigende vorm gevonden door het
gebruik van de “spreeksteen”. Na een korte opmaat kan eenieder
vragen/vertellen wat zij/hij op het hart heeft.
Het laatste kwartier is gereserveerd voor mededelingen van bestuur,
koster en programmacommissie, en iets zingend oefenen voor de dienst
onder leiding van …..

BERICHT VAN HET BESTUUR
BESTUURSSAMENSTELLING
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering in maart heeft Laurien
aangekondigd dat zij per april 2023 wil stoppen met haar taak als
secretaris in het bestuur van de Thomaskerk. Dat betekent dat er gezocht
gaat worden naar een opvolger.
Over dit proces van opvolging van bestuursleden worden terugkerende
vragen gesteld. Zoals: Kan iedereen zichzelf daarvoor aanmelden? En hoe
verloopt het selectieproces van kandidaat-bestuursleden, voorafgaand aan
een voordracht in de ledenvergadering?
In het reglement wordt een voorkeur uitgesproken om mensen onder de 70
jaar voor te dragen voor opvolging.
Naast de voor de hand liggende harde eisen zoals deskundigheid en
beschikbaarheid zijn er nog een aantal "soft skills" die een rol spelen.
Een belangrijke voorwaarde is dat het lid van het convent dat deelneemt in
het bestuur, vertrouwen heeft in en samen kan werken met de afzonderlijke bestuursleden. Dat geldt ook voor de andere collega-bestuursleden.
Zij moeten met elkaar door één deur kunnen, zoals het gezegde luidt.
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Wanneer dat om wat voor reden dan ook problematisch is kan dit een bron
zijn van energieverlies.
Verder is het van belang dat de gemeente zich over het geheel genomen
gehoord en vertegenwoordigd voelt door de diverse bestuursleden, zowel
in als buiten de gemeente.
Op de landelijke Leden- en besturendag afgelopen april werd nog weer
eens benadrukt dat in de huidige fase van het bewustzijnszieletijdperk 'de
ander' onontbeerlijk is om ons zelfinzicht vooral wat betreft onze blinde
vlekken te completeren.
Daarom stellen wij voor aan iedereen die mee wil denken over opvolging,
om dit keer eens goed rond te kijken in onze gemeente en het bestuur te
laten weten welke 'ander' u zou willen voordragen. Met de aangedragen
kandidaten zullen wij in gesprek gaan en bij overeenstemming kan dit
hopelijk leiden tot een tijdige voordracht op de ALV.
De praktijk leert dat bestuursleden met een lampje te zoeken zijn maar
gelukkig ook steeds weer worden gevonden.
Namens het bestuur, Uw secretaris
DE KOMST VAN NIEUWE PRIESTERS
Zoals het zich nu laat aanzien worden de komende jaren nieuwe, veelal
jonge, priesters gewijd, die een uitbreiding voor het priesterbestand
Nederland/Vlaanderen kunnen gaan vormen. In het laatste penningmeesteroverleg (PMO genaamd) is uitgebreid gesproken over de
financiële consequenties die zo’n nieuwe instroom met zich meebrengt.
Zoals de meeste leden en belangstellenden/vrienden weten worden de
gelden voor levensonderhoud en huisvesting uitsluitend uit bijdragen van
de gemeenten betaald.
Er is becijferd dat voor de komst van 5 nieuwe priesters de komende jaren
de bijdrage uit de gemeenten met zeker 2 % per jaar dient te stijgen. En
dan wordt er over de komende 5 jaar ook nog € 300.000 aan de reserves
onttrokken. Omdat een jaarlijkse verhoging van 2% niet voor alle
gemeenten van de Christengemeenschap haalbaar is, wordt er gehoopt
van andere gemeenten een verhoging van 2 tot 4% te mogen ontvangen.
Het meer gaan bijdragen naar draagkracht, zal ook gelden voor de leden
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en belangstellenden/vrienden binnen onze gemeente. Kunnen en willen wij
met zijn allen die jaarlijkse verhoging van 2 tot 4% procent realiseren?
De komst van nieuwe geestelijken is geen luxe, want de komende jaren
gaan er ook priesters met emeritaat. En zeker dit jaar is gebleken dat door
de krapte in de bezetting van priesters in meerdere gemeenten, bijvoorbeeld niet altijd de mensenwijdingsdienst kan worden voltrokken.
En de hoop is, dat de komst van de veelal jongere geestelijken tot gevolg
heeft dat de Christengemeenschap de levensweg kruist van nieuwe jonge
leden en belangstellenden/vrienden.

DIVERSE BERICHTEN
SCHOONMAAKACTIE IN DE THOMASKERK
Op woensdag 22 juni is er geen mensenwijdingsdienst, maar wèl twee
dagen later op vrijdag 24 juni om 10.15 uur wanneer de Johannestijd
begint. Een goede gelegenheid om op die
woensdag grote schoonmaak in de kerk te houden.
Woensdag 22 juni 11.00 uur is het verzamelen en werk verdelen. Antoon
maakt een lijst met taken en om 13.00 uur is er brood en soep. Na de
lunch ronden we onze taak af en ruimen op en kunnen we weer tevreden
(en geïnspireerd ?!) huiswaarts gaan. Doet u ook mee?
OEFENAVOND KENNISMAKEN MET NATUURWEZENS
Met … en … op 25 augustus van 19.30 tot 21.30 uur
Op 25 augustus verzorgen wij een oefenavond in het waarnemen van
natuurwezens door middel van opstellingen. De nadruk ligt niet op de
lezing, we gaan vooral samen met de aanwezigen opstellingen doen.
Ook geven wij voorbeelden van hoe wij werken, we geven achtergrondinformatie en willen vooral jullie zelf gelegenheid geven om te ervaren en
te beleven.
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We beginnen de avond met een inleiding over ons werk met de
lichtwezens bij de megalieten (steencirkels, hunebedden e.d.) in heel
Europa, en hoe wij daartoe op een nogal ongelofelijke wijze gekomen zijn.
Op deze avond kun je aan den lijve ondervinden (of toeschouwer zijn) hoe
een en ander in zijn werk gaat, want niet iedereen kent of heeft ervaring
met opstellingen.
We willen onder andere contact maken met de huisgeest van het
kerkgebouw, met een biologisch-dynamische plant en zijn etherwezen
naast een met kunstmest gekweekte plant en zijn etherwezen, met het
tuinwezen, de deva van de wijk waar de kerk staat, reis-wezens en het
wezen van de amethist in de hal.
Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen indienen.
We hopen jullie deze avond te ontmoeten.
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de kerk.
NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK EN BOEKENTAFEL
De volgende titels werden onlangs aan onze bibliotheek toegevoegd:
- Mensenwijding en wederkomst: ontstaan en wezen van de
Christengemeenschap, door P. Selg;
- Op weg naar priesterlijk handelen, door A. Smit;
- Overzicht in vogelvlucht: 25 jaar De Christengemeenschap Meppel e.o.;
- Marta Heimeran: Frau und Priesterin, diverse auteurs.
Als u een boek mee wilt nemen om thuis te lezen, schrijf dan a.u.b. uw
naam en de titel van het boek in het folioschrift dat op de boekentafel ligt.
Zo voorkomen we dat boeken zoekraken.
U kunt bij de boekentafel (antroposofische) boeken bestellen, ik ga dan
naar de Haagse Boekerij om ze op te halen. Omdat er nog een voorraad
tweede-handsboeken bij de boekentafel is overgebleven, zal er dit jaar wat
vaker een boekverkoop zijn op zondagen na de dienst.
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HONDERD JAAR CHRISTENGEMEENSCHAP
WERELDCONFERENTIE LOGOS
Van 7 t/m 11 oktober 2022 wordt, om het honderdjarig bestaan van de
Christengemeenschap met elkaar te vieren, de internationale conferentie
LOGOS - Wijden van de mensheid gehouden in Dortmund.
Ieder die dat wil, van jong tot oud, kan aan dit bijzondere evenement
deelnemen. In het Pinksternummer van In Beweging vindt u allerlei
praktische informatie.
Bij dit gemeentebericht vindt u een postkaart. Mocht u persoonlijk niet
kunnen deelnemen aan de conferentie, maar wilt u vanuit de verte dit
verjaardagsfeest wel meevieren, schrijf dan een gelukwens, goede
gedachten of wat u ook kenbaar wilt maken op de kaart (mag gewoon in
de moedertaal of in een andere kunstzinnige vorm. Zet wel naam en
gemeente/land erbij). Al deze kaarten uit de hele wereld zijn dan tijdens de
conferentie op een wand te zien en te lezen.
[Bijlagen:
Pinksternummer In Beweging en Postkaart Wereldconferentie LOGOS]

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2022
Kopijsluiting: zondag 4 september 17.00 uur.
Kopij per e-mail, in Word opmaak, of in de e-mail, sturen naar:
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te
korten, te wijzigen of niet te plaatsen.
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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 overmaken naar:
NL72TRIO 0320239101 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag
of naar:
NL11INGB 0000465228 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag
ANBI: 824275883.
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