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De waarheid
moet door lijden uit onze koppige levens gesmolten worden.
Niets spreekt de waarheid,
niets zegt ons hoe dingen werkelijk zijn,
niets dwingt ons te weten
wat we niet willen weten,
behalve pijn.
Zo verkondigen de goden hun liefde.
Waarheid komt met pijn.

Uit ‘Oresteia’ van Aischylos

De afbeelding op de omslag is naar een glasraam van Peter Vormer.
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Op zondag 31 maart begint de zomertijd. De klok wordt dan één uur vooruitgezet.

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 8 mei i.v.m. de synode.
Zie de diensten in de Stille Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
hieronder.
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:
vrijdag om 10.30 uur.
Data: 29 maart, 12 april, 3, 17 en 31 mei en 14 juni.
Goede Vrijdag 19 april om 11.00 uur een korte cultische samenkomst.
DIENSTEN IN DE STILLE WEEK EN PASEN, HEMELVAART EN
PINKSTEREN
Zondag 14 april Palmzondag 10.15 uur
Dinsdag 16 april 10.00 uur
Woensdag 17 april 10.00 uur
Donderdag 18 april Witte Donderdag 10.00 uur
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 10.15 uur (lezing om 15.00 uur)
Zaterdag 20 april Stille Zaterdag 10.00 uur
Paaszondag 21 april 10.15 uur
Tweede Paasdag maandag 22 april 10.15 uur
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 10.15 uur
Pinksteren 9, 10 en 11 juni 10.15 uur.
LEZING VAN HET EVANGELIE VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN
JEZUS CHRISTUS
Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur in de Thomaskerk.
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DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN
De zondagsdienst voor de kinderen (9.30 uur) wordt voorafgegaan door
een verhaal om 9.00 uur.
Data: 31 maart, 21(!) april, 5 en 19 mei en 2, 9(!) en 23 juni.
HET EVANGELIE
31 maart Johannes 6, 1-16
7 april Johannes 8, 1-11
14 april Palmzondag, Mattheüs 21, 1-11
18 april Witte Donderdag, Lukas 23, 13-32
19 april Goede Vrijdag, Johannes 19, 1-15
20 april Stille Zaterdag, Johannes 19, 16-42
21 april en 22 april Pasen, Markus 16, 1-18
28 april Johannes 20, 10-29
5 mei Johannes 10, 1-21
12 mei Johannes 15, 1-27
19 mei Johannes 16, 1-33
26 mei Johannes 14, 1-31
30 mei en 2 juni Hemelvaart, Johannes 16, 24-33
DE FEESTTIJDEN
Lijdenstijd: 24 maart tot en met 20 april
Stille Week: 14 april tot en met 20 april
Paastijd: 21 april tot en met 29 mei
Hemelvaart: 30 mei tot en met 8 juni
Pinksteren: 9, 10 en 11 juni
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST
Lijdenstijd
Wees ons nabij
Dood noch leven
Paastijd (eerste vier weken)
Verrezen is de Heer
Heer in uw woorden
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Paastijd (laatste 2 weken)
Tot de Hoogten
De vrede Gods, die hoger is
Hemelvaart
Tot de hoogten
De vrede Gods, die hoger is
Pinksteren en tussentijd
Wij hebben niet ontvangen
De God van de vrede
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN
Lijdenstijd
Zaai nu uw zaad
Paastijd
Christus is herrezen
Hemelvaart en Pinksteren
Openbreekt de aarde
Tussentijd
Hij is de ster

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN
Beide geestelijken zijn afwezig 6 t/m 8 mei in verband met de synode in
Zeist.
Marjolein is afwezig van 23 t/m 27 april en Marije van 30 april t/m 5 mei.
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.
ONZE GEMEENTE
Overleden
De mensenwijdingsdienst werd gehouden voor …, geboren 4 september
1947, overleden 29 juli 2018.
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JEUGDWIJDING
Dit jaar zal er geen jeugdwijding in Den Haag plaatsvinden. … neemt deel
aan de jeugdwijding in Rotterdam, die op 12 mei zal plaatsvinden.
PRIESTERWIJDINGEN
Het sacrament van de priesterwijding werd (wordt) voltrokken op 23 en 24
februari in Stuttgart, 9 en 10 maart in Hamburg en 30 en 31 maart in
Spring Valley (USA). Op de wijding werden tien kandidaten voorbereid:
Ulrike Cibulka, Nils Cooper, Uta Kleier, Anastasia Mazur, Anna Hofer,
Kristin Kuhn, Gisela Hübner, Luis Gonzales, Cheryl Prigg en Matthias
Giles.

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN,
CURSUS EN GESPREKSGROEPEN
HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN
Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk.
Data: 31 maart, 21(!) april, 5 en 19 mei en 2, 9(!) en 23 juni.
CURSUS EN GESPREKSGROEPEN
Het Mattheüs evangelie
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 - 12.00 uur.
Data: 3 en 17 april, 1 en 22(!) mei en 5 juni.
Het Onze Vader
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zaterdag van 11.00 - 12.00 uur.
Data: 6 april, 4 en 18 mei, 15 juni.
De mensenwijdingsdienst
Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas op een zondag na
de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een opmaat
houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.
Datum: 2 juni.
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BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK
Zaterdag 30 maart (vanaf 10.00 u. koffie in de ontmoetingsruimte)
Voorjaarswandeling naar/in Park Sorghvliet
Kijkend en wandelend het voorjaar tegemoet treden:
Op zaterdag 30 maart bent u van harte welkom om mee te gaan wandelen
in park Sorghvliet. Rond 10.30 uur vertrekken we gezamenlijk naar
Sorghvliet. In het park worden wij mogelijk begeleid door een gids van de
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), indien dat doorgaat
zijn er wel -bescheiden- kosten aan verbonden.
Zondag 31 maart na de mensenwijdingsdienst
Marjolein zal op verzoek nogmaals vertellen over het leven en werk van
de kunstenaar Aad de Haas (1920-1972).
Kopieën van zijn kruiswegstaties die hij geschilderd heeft in de Sint
Cunibertuskerk te Wahlwiller (Limburg) zullen in de Lijdenstijd in de
ontmoetingsruimte te zien zijn.
Zondag 7 april na de mensenwijdingsdienst om 11.50 uur
De intocht van Christus in Jeruzalem. Concert: Matthäus Passion,
Heinrich Schütz, zang o.l.v. ….
Woensdag 10 april 14.30 - 16.30 uur (vanaf 14.00 u. ontvangst met thee)
Ouderenmiddag
Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd!
Het gesprek zal zich ook ditmaal bewegen rondom de vraag: wat kunnen
wij doen voor onze dierbare overledenen en zij voor ons?
Marije Stevens houdt een inleiding. Een uitnodiging is bij dit programma
gevoegd. Vrijwillige bijdrage.
Van vrijdag 12 t/m zondag 14 april
Bezoek van de staf van Kinderkamp Berka
De staf van één van de kampen zal in onze gemeente één van hun
voorbereidingsbijeenkomsten houden.
Zij zullen bij de mensenwijdingsdienst aanwezig zijn.
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Op zaterdag 13 april, 11 en 25 mei van 10.30 – 12.00 uur
Kennismaking met de Christengemeenschap voor jonge mensen
In de Thomaskerk zal een korte cursus op drie zaterdagen gegeven
worden voor jonge mensen tussen de 20 - 40 jaar, waar zij al hun vragen
over de Christengemeenschap en de mensenwijdingsdienst kunnen
stellen. Marjolein zal op die dag met hen in gesprek gaan.
Aansluitend is er ruimte voor gezelligheid en een kop koffie of thee.
Jongeren kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
jongenspiritueel@gmail.com.
Palmzondag 14 april na de mensenwijdingsdienst
Marjolein zal een inleiding houden over Petrus, zoon van Jona.
Witte Donderdag 18 april om 20.00 uur
De graflegging
Over het schilderij ‘De graflegging’ van de schilder Rafaël (1483-1520)
heeft de Duitse antroposoof Wilhelm Rath (1897-1973) een dichtwerk
geschreven waarin hij de personages op het tafereel hun gedachten en
gevoelens van dat moment laat uitspreken.
Een groep o.l.v. … zal de tekst in het Nederlands reciteren.
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur
Cultische lezing van het Lijdensevangelie
(Om 11.00 uur een korte cultische samenkomst in Rudolf Steiner Zorg)
Paaszondag 21 april na de mensenwijdingsdienst
De bevrijding van Petrus. Marjolein te Pas houdt een inleiding naar
aanleiding van een fresco uit 1513/14 van de schilder Rafaël.
Zaterdag 11 mei: zie zaterdag 13 april
Zondag 19 mei van 11.45 - 12.30 uur
Thomas-kringgesprek
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Donderdag 23 mei om 20.00 uur
Ministrantenavond
Het eerste deel van de bijeenkomst zal gaan over ‘De ander en ik’; in het
tweede deel komen praktische zaken aan de orde m.b.t. het ministreren.
Zaterdag 25 mei: zie zaterdag 13 april
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, na de mensenwijdingsdienst
Marjolein zal een korte inleiding houden.
Zondag 26 mei van 11.50 - 12.20 uur
Ministranten informatieochtend
Oproep: Beste mensen,
De groep ministranten is aan de krappe kant, vooral op de woensdag.
Zou je de groep willen versterken, meld je dan! We komen eerst een paar
keer bij elkaar om het ministreren enigszins onder de knie te krijgen;
oefenen met elkaar en als je zover bent in de dienst.
Ministreren is bijzonder.
Heb je belangstelling, laat het dan weten. Je kunt me mailen, maar ook op
zondag 26 mei na de dienst naar de ministranten informatiebijeenkomst
komen van 11.50 -12.20 uur.
Marjolein (m.tepas@hetnet.nl)
Zondag 2 juni na de mensenwijdingsdienst
De mensenwijdingsdienst
Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas.
Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in
gesprek kunnen komen.
VOORAANKONDIGING:
Zaterdag 29 juni
… nodigt ons uit met haar naar de Paleistuin te gaan, waar een klassiek
labyrint is aangelegd op één van de grasvelden.
… zal vóór we het labyrint gaan lopen een uitleg geven.
Nadere gegevens: zie de volgende gemeenteberichten.
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EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE
Graag wil ik … bedanken voor het tonen van haar viltwerkstukken tussen
Driekoningen en de Lijdenstijd (zie ook de gemeenteberichten februari,
maart).
Van 24 maart t/m 19 april zullen er foto's te zien zijn van schilderijen van
de kruisweg, door Aad de Haas geschilderd.
Deze reeks van 16 foto's
wordt toegelicht door
Marjolein te Pas (zie ook bij
de Bijeenkomsten 31 maart).
Van 20 april t/m 26 mei
zullen er schilderijen te zien
zijn van Marianne van Boxel.

‘Ros / 97’

TERUGBLIK
KORENDAG (9 febr.)
Op zaterdag 9 februari werd de Korendag van de Lage Landen in onze
kerk gehouden. Om half 10 was er een dienst, daarna hield … een
inleiding. Er waren veel mensen gekomen, o.m. uit Rotterdam,
Amsterdam, Eindhoven en Arnhem. Enkele koren lieten wat horen uit hun
repertoire en er waren gespreks- en oefengroepjes.
In de pauze was er heerlijke soep, … en … verzorgden de catering. De
dag werd afgesloten aan het altaar, met een prachtig lied.
In “In Beweging” zal te zijner tijd uitgebreid verslag worden gedaan.
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THOMAS-KRINGGESPREK
IMPRESSIES VAN HET 4E THOMAS-KRINGGESPREK (28 jan.)
Gespreksleider: Sjerp van der Vaart.
Opmaat door Marjolein te Pas met een dierenverhaal van Toon Tellegen:
“Alles gaat voorbij”. Daarna namens convent en bestuur een hartelijk
dankwoord van Marjolein aan drie gemeenteleden die decennia kerntaken
hebben verricht, en daar nu mee stoppen: … (verzorging kaarsen), …
(postverzending) en … (programmagroep).
Sjerp maakt namens het bestuur melding van duidelijke verschillen van
inzicht met de Landelijke raad over het te voeren financiële beleid, en de
wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Intensieve gesprekken
hebben nog niet tot overeenstemming geleid, hetgeen Rense Kuil heeft
doen besluiten formeel terug te treden als penningmeester in de Haagse
gemeente. Rense blijft zich echter inzetten, en verzorgt het financiële
jaarverslag over 2018. Inmiddels is een landelijke financiële commissie
ingesteld, die moet bijdragen aan harmonisering van het beleid.
Aandacht is gevraagd voor het onmisbare ondersteunende werk voor de
mensenwijdingsdienst, zoals het strijken en altaar wisselen; daar beginnen
hiaten te ontstaan.
De sociale interactie komt aan bod: hoe gaan we om met nieuwe
bezoekers van de Thomaskerk, en hoe onderhouden we de onderlinge
bekendheid? Genoemd worden: het idee van een ‘gastvrouw’; een
telefoonnummer voor informatie; het bieden van koffie/thee na de dienst
op woensdag (… biedt aan dit 1 x per maand te verzorgen).
Het gaat erom een antenne te ontwikkelen voor degene die - letterlijk of
figuurlijk- alleen staat of zit.
Opgemerkt wordt dat de inzichten uit het kringgesprek een bedding
moeten krijgen, als in een schaal. Een tweetal aanwezigen heeft behoefte
aan een snellere opvolging van de kringgesprekken.
In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor een initiatief om dagelijks
te mediteren, als tegenwicht tegen het effect van de nieuwe 5G-zendmasten voor mobiele telefonie.
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BERICHT UIT HET BESTUUR
Na bijna tien jaar als secretaris van het bestuur haar bijdrage te hebben
geleverd, heeft Ingrid Klerk besloten om haar bestuursfunctie neer te leggen. We zijn haar zeer dankbaar voor alle inspanningen in de afgelopen
jaren, voor het bijhouden van de acties, en het vastleggen van de afspraken. De afgelopen jaren zijn een enerverende tijd voor het bestuur geweest, waarbij Ingrid zich steeds een betrokken bestuurslid heeft getoond.
Ingrid, dank, dank driemaal dank.
We zijn verheugd te kunnen melden dat Laurien van der Laan de Vries
bereid is gevonden tot het bestuur toe te treden en de rol van secretaris op
zich te nemen. Zij is een goede bekende van convent, bestuur en van de
leden. Haar benoeming is aan de leden voorgelegd op de ALV van 19
maart jl..
Het bestuur

DIVERSE BERICHTEN
APOCALYPS
Het openen van de zeven zegels
Inleiding: Lisette Buisman
Euritmie/Spraak/Muziek: projectgroep Apocalyps
Tijd: zondag 7 april 2019, 15.30 uur (vanaf 15.00 uur is het café geopend)
Plaats: E. Vreedehuis, Riouwstraat 1 Den Haag
Entree: vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 20,Medewerkenden: Annemieke Schellingerhout (spraak), Paul de Roo
(muziek), Marina Akkerman, Helena Anschütz, Elisabeth Appenrodt, Ljerka
Legac, Daniela Oele (Euritmie).
NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL EN DE BIBLIOTHEEK
Boekentafel
Boeken die u koopt bij de boekentafel maken het mogelijk dat de
boekentafel blijft bestaan: er worden van het geld weer nieuwe boeken
aangeschaft, ook voor de bibliotheek.
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Soms krijgt de Boekentafel iets: de opbrengst gaat dan direct naar de
penningmeester, als zonnedaalders, bijvoorbeeld Johannes-olie.
Nu zijn er fraaie kaarten met afbeeldingen van Marc Chagall en een boekje
van Siegwart Knijpenga: Het kruis - Grondvorm voor religieuze beleving,
over het bekruisen in de mensenwijdingsdienst.
Bibliotheek
Aan de bibliotheek werden onlangs toegevoegd:
Kleuren in de cultus - Een levendige weg, een inleiding in de kleuren die
tijdens het jaar in de mensenwijdingsdienst zichtbaar zijn - door A. van
Capellen en M.H. van Tol.
Paulus van Tarsus - voortvarend op weg - door S. Knijpenga.
DANK … EN …
Hierbij willen wij … en … hartelijk danken. … was vanaf 1988 actief in de
verzendgroep en … heeft onlangs afscheid genomen van de
programmagroep.
Na de vorige oproep voor het vervullen van taken zijn er tot nu toe twee
reacties gekomen. Dat is heel fijn maar er staan nog vacatures open.
Om nog maar eens wat te noemen: antependia wisselen, deurwacht,
ministreren, strijken, wakers organiseren bij een opbaring, koffie zetten en
schenken.
Voor meer informatie vraag een priester.

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2019
Kopijsluiting: zondag 12 mei 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.
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ALGEMENE INFORMATIE
GEESTELIJKEN
Marjolein te Pas
Marije Stevens – Engels
Wilma Bos (met emeritaat)
BESTUUR
Voorzitter: Sjerp van der Vaart
Secretaris: Laurien van der Laan de Vries
Penningmeester (tijdelijk): Rense Kuil
Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan
Namens het convent: Marjolein te Pas.
ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN
Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,
Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.
KOSTERSWONING
Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag.
*** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
VERWIJDERD ***
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Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag
De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
E-mail: dethomaskerk@gmail.com
De gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf
maal per jaar.
Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer
vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten
in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.
Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk
gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden:
IBAN: NL11INGB0000465228 t.n.v. Christengemeenschap gemeente
‘s Gravenhage.
ANBI: 824275883.
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