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Ik heb de hele winter niet geweten 
dat er van U, 
diep in dit dode woud, 
ergens wat goud 
bedolven lag. 
Met lege hand en hart 
en tot geen offerande klaar 
trad ik in ’t bos en vond 
Uw eerste krokus in de zon. 
Hij stond zo schitterend 
op het donkergroene mos, 
zo enig licht 
tussen het koude naakte hout 
en iets 
wat ik de ganse winter was vergeten 
ging weer aan ’t smeulen 
met een tedere gloed. 
Zo stond ik lang 
gelukkig en verenigd 
met die kleine krokus in de zon, 
en wist opeens 
hoe diep de kleinste dingen leven 
en zei heel simpel: God, hoe mooi! 
 
 
 
       Paul Verbruggen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De afbeelding op de omslag is naar een glasraam van Peter Vormer. 
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Op zondag 29 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 29 januari, 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG 
In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op: 
vrijdag om 10.30 uur.   
Data: 24 januari, 7 en 21 februari, 13 (!) en 27 maart. 
Goede Vrijdag 10 april is er om 10.30 uur een korte cultische 
samenkomst. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST VOOR DE GESTORVENE 
Zaterdag 29 februari 10.15 uur: mensenwijdingsdienst voor de gestorvene 
… 
 
DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN 
De zondagsdienst voor de kinderen van 9.30 uur wordt voorafgegaan door 
een verhaal om 9.00 uur voor ouders en kinderen.  
Data: 26 januari, 9 en 23 februari, 15 (!) maart, 5 (Palmpasen) en 12 
(Eerste Paasdag) april. 
 
HET EVANGELIE 
26 januari Johannes 2, 1-11 
2 februari Mattheus 8, 1-13 
09 februari Mattheus 20, 1-16 
16 februari Lukas 8, 1-18 
23 februari Lukas 18, 18-34 
01 maart Mattheus 4, 01-11 
08 maart Mattheus 17, 01-13 
15 maart Lukas 11, 14-36 
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22 maart Johannes 6, 1-15 
29 maart Johannes 8, 1-12 
 
DE FEESTTIJDEN 
Epifanie: 6 januari tot en met 8 februari  
Lijdenstijd: 15 maart tot en met 11 april 
 
LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST  
Epifanie 
Laat uw aangezicht 
God is liefde 
 

Tussentijd  
Gij zijt de weg 
Temidden van ons zijt Gij 
 

Lijdenstijd  
Wees ons nabij 
Dood noch leven  

 
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN  
Epifanie 
Hoe helder staat de morgenster 
 

Tijd van de Triniteit 
Wees gij een leid-ster boven mij 
 

Lijdenstijd  
Zaai nu uw zaad  
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MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT 

 
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN 
Marije is afwezig van 30 januari t/m 8 februari. 
Beide geestelijken zijn i.v.m. de synode afwezig van 27 t/m 29 januari. 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136. 
 
DANK 
Beste vrijwilligers, 
Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage(n) aan het 
verzorgen en vieren van de Advents- en Kersttijd. Dankzij jullie inzet 
konden allerlei activiteiten voor groot en klein plaatsvinden. Jullie 
betrokkenheid verlichtte onze werkzaamheden.  

Marije en Marjolein 
 
ONZE GEMEENTE 
Nieuw lid 
Op 3 december 2019 heeft … zich als lid met onze gemeente verbonden. 
Hartelijk welkom! 
 
Overleden 
De stervenswijding, de dienst bij de begrafenis en de mensenwijdings-
dienst werden gehouden voor Albertine Pauline van Benthem-van Beeck 
Vollenhoven, overleden op 1 december 2019, geboren op 12 september 
1923. 
 

De stervenswijding en de dienst bij de crematie werden gehouden voor …. 
Op 29 februari om 10.15 zal de mensenwijdingsdienst voor hem 
plaatsvinden. 
 
PRIESTERWIJDINGEN 
Er vinden priesterwijdingen plaats van 14 t/m 16 februari in Stuttgart 
en van 6 t/m 8 maart in Hamburg. 
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HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN EN DE 

GESPREKSGROEPEN 

 
HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk.  
Data: 26 januari, 9 en 23 februari, 15 (!) maart, 5 (Palmpasen) en 12 
(Eerste Paasdag) april. 
 

Ouders die voor het eerst met hun kinderen (vanaf klas 1 / groep 3) naar  
de kinderdienst willen komen zijn van harte welkom.  
U kunt contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: 
m.tepas@hetnet.nl, voor meer informatie. 
 
DE GESPREKSGROEPEN 
Thomas-kringgesprek 
Op een zondag na de mensenwijdingsdienst. 
Datum: 26 januari. 
 

Over de zeven sacramenten 
Gesprek met de twee geestelijken op een zondag na de 
mensenwijdingsdienst.  
Datum: 1 maart - Over het sacrament van de priesterwijding. 
 

Zangcursus volgens de methode van mw. Werbeck-Svaertstroem 
Door … op dinsdag van 19.00 – 20.00 uur. 
Enkele zangers oefenen al langere tijd deze “stem-ontsluiering” scholing. 
Allen die zich aan willen sluiten zijn van harte welkom. 
Bijdrage: € 35,- in zonnedaalders voor de kerk. 
Data: 4, 11 en 18 februari, 3, 10, 17 en 24 maart. 
 

Het Mattheüs evangelie 
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 - 12.00 uur.  
Data: 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1 april. 
 

De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot 
verschijning brengen: 
De bruiloft van Kana; 

mailto:m.tepas@hetnet.nl
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De genezing van de zoon van de beambte; 
De genezing van de oude zieke op de sabbat; 
De spijziging van de 5000; 
Het wandelen op het meer; 
De genezing van de blinde; 
De opwekking van Lazarus. 
Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zeven zaterdagen van 11.00 - 
12.00 uur.  
Data:  8 februari  De spijziging van de 5000 
  21 maart  Het wandelen op het meer. 
 
 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

[ZIE OOK BIJ DE GESPREKSGROEPEN] 
 
Zaterdag 25 januari van 11.00-12.00 uur - in Delft 
Voor mensen in en om Delft is er een bijeenkomst met Marjolein bij … in 
Delft. 
Marjolein zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek 
kunnen gaan. Misschien dat er een maandelijkse gespreksgroep uit 
voortvloeit bij voldoende interesse, maar allereerst is het goed elkaar eens 
te zien en te spreken. 
 

Zondag 26 januari na de mensenwijdingsdienst 
Thomas-kringgesprek 
 

Donderdag 6 februari om 20.00 uur 
Bastiaan Baan zal een inleiding houden over Amerika: de genius en de 
dubbelganger. 
Een lezing over de licht- en schaduwzijden van Amerika. 
Graag na afloop een vrijwillige bijdrage t.b.v. het seminarie in Toronto. 
 

Zondag 1 maart na de mensenwijdingsdienst 
Het sacrament van de priesterwijding 
Gesprek met de twee geestelijken over de sacramenten. 
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Zondag 15 maart na de mensenwijdingsdienst 
Een klein programma door het kerkkoor in de Lijdenstijd met: 
- De inzettingswoorden van het Avondmaal van Heinrich Schuetz; 
- Aus der Tiefe van Frank Berger; 
- Ich habe den Menschen gesehen van Fritz Buechtger. 
 

Donderdagavond 19 maart om 20.00 uur 
Lezing door Thom Kloes over euthanasie 
'Zou u het doen, om euthanasie vragen? Houdt u die mogelijkheid open of 
sluit u die pertinent uit? Zou u euthanasie aan een naaste die uitzichtloos 
lijdt, voorstellen of juist afraden?' 
Thom Kloes, samensteller van het boek 'Het maakt uit hoe je sterft - Visies 
op euthanasie’, zal op deze avond een lezing houden. 
Bij de bovenstaande vragen gaat het hem niet om de antwoorden, maar 
om het proces van denken, voelen en willen dat door dergelijke vragen op 
gang komt. 
Daarbij komt op de achtergrond nog een vraag om de hoek kijken: ‘Hoe 
groot is je vertrouwen in de weg die voor je ligt, hoe groot is je vertrouwen 
in de realiteit van een geestelijke werkelijkheid, hoe groot is je levens-
vertrouwen en je kracht om te komen tot een innerlijke metamorfose als je 
zelf ziek wordt, ondragelijk moet lijden en de dood dichtbij komt?' 
[Het boek over euthanasie is besproken in het Michaëlnummer van In 
Beweging 2019] 
Graag na afloop een vrijwillige bijdrage. 
 

Zondag 22 maart na de mensenwijdingsdienst 
Algemene ledenvergadering 
Agenda: 
 1. Opening en opmaat 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 3. Vaststelling van de agenda 
 4. Notulen algemene ledenvergadering 2019 
 5. Financiën 
 6. Uit het convent 
 7. Uit het bestuur 
 8. Uit de landelijke raad 
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 9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 

Zondag 5 april na de mensenwijdingsdienst 
Een inleiding door Marjolein over Judas Iskariot, zijn keuze en/of lot. 
 
 
 

EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 

 
Advent – Het wijzen naar 
Kerstmis in het teken van 
boogschutter. 
In de Adventstijd een viertal 
werken: 
‘Boomstammen in de sneeuw’ 
een tot kunstwerk bewerkte 
foto die door vele tinten blauw 
en wit ons op rust en toekomst 
wijst. Er is een verlichte weg te 
vinden tussen de bomen. 
‘Mijn vriend de Jood’ van 
Charlotte Luyerink. De lange 
weg die het Joodse volk 
gegaan is voordat Christus op 
aarde kwam. 
‘Madonna’ van Elisabeth de 
Bruyne in de tere gesluierde 
vormgeving dat als visioen 
verschijnt in het adventsblauw en licht lila van de boogschutter (zie de 
afbeelding hiernaast). 
Adventsengel ‘Annunciation’ van G.F. Barbieri die ons naar de hemel wijst 
in zijn boodschap aan Maria. 
 

De Kerstdagen - Kijken naar stenen: van ruwe steen tot verborgen 
kristallen. 



 

gemeenteberichten  Thomaskerk  -  februari, maart  2020  -  pag. 10 

Het menselijk lichaam in verband met de 
dierenriem door de cultuurtijdperken heen. 
De stenen in verband met de dierenriem en 
hun benoeming in de bijbel. 
De toermalijn in al zijn verschijningsvormen. 
Deze tentoonstelling is bedoeld als 
begeleiding voor het referaat van Wilma Bos 
dat plaats vond op 4 januari. 

 
In de Epifanietijd – 
Verlenging van de 
toermalijn tentoonstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Christus in der 
Elementarischen Welt. 
 
 

 

TERUGBLIK 
 

WEERGAVE VAN HET 7E THOMASKRINGGESPREK  (10 nov.) 
Gespreksleider: Laurien van der Laan de Vries.  
Aantal deelnemers: 29. 
De opmaat door Marjolein te Pas gaat over werkelijk ‘luisteren’ en 
‘begrijpen’ zoals verwoord in een gedicht van Leo Buscaglia. Er is een 
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parallel met de schriftlezing van deze ochtend over versterken wat nog 
levend is. 
Er wordt kort stilgestaan bij de behoefte aan informatie over het waken bij 
gestorvenen; bij andere gelegenheid wordt daarop ingegaan. 
Het gesprek richt zich nu op de vraag: ‘Met welke intentie neem je deel 
aan de mensenwijdingsdienst, en wat zou de mensenwijdingsdienst 
kunnen doen voor de wereld?’ En: ‘Wat kun je in de dienst doen met eigen 
problemen en met hetgeen in de wereld leeft?’ 
Verschillende aanwezigen vertellen over de wijze waarop zij gestorvenen 
gedenken in de dienst. Voor de één is het een keuze uit een rij dierbare 
gestorvenen, waarna hij deze persoon ‘meeneemt’ in de dienst. Een ander 
beleeft de herinnering aan degenen die ons zijn ontvallen in de Christen-
gemeenschap. Iemand raadpleegt het boek van de gestorvenen als hulp 
voor haar herinnering. Het is ook mogelijk om ‘s-avonds iemand in 
gedachten op te roepen, als dat in de mensenwijdingsdienst niet vanzelf 
opkomt.  
Achterliggende overtuiging is steeds dat liefdevolle aandacht voor 
gestorvenen een spijziging voor hen is, waar zij om vragen; zo ook het 
spreken van het Onze Vader. Dit alles kan bijdragen aan verzachting van 
de ‘verharde harten’ (Markus 16, 14-15). Gewezen wordt op het boek 
‘Brücken zwischen Leben und Tod’ door I. Paxino. 
Bij het voorbereiden van de preek worden vaak de wereldproblemen 
overdacht. En een ministrant vraagt in stilte steun om het licht in de wereld 
te brengen. Dat kan men ook beluisteren in de zegen ‘de vrede zij met u’.  
De intentie kan zijn de mensenwijdingsdienst - zoals verwoord in ‘òns 
leven is zijn scheppend leven’- steeds beter te begrijpen en daarnaar te 
handelen. De mensenwijdingsdienst draagt bij aan het welzijn van de 
aarde, de mens en de geestelijke wereld. 
 
Na afronding van dit onderwerp deelt Laurien namens het bestuur mee dat 
tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2020 Peter 
de Haan en Sjerp van der Vaart op eigen verzoek zullen terugtreden uit 
het bestuur. Het bestuur ziet met belangstelling uit naar kandidaten om de 
vacatures van algemeen bestuurslid respectievelijk voorzitter te vervullen. 
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DIVERSE BERICHTEN 

 
HARTELIJK DANK 
Bij deze wil ik … hartelijk danken voor het verzorgen en wassen van de 
handdoeken en werkdoekjes de afgelopen 5 jaar en  
Ad Buijs voor de muziekwissel. Hartelijk dank.  
 
LANDELIJKE KORENDAG 
15 februari in de Rafaëlkerk te Zeist 
De Landelijke Muziekgroep nodigt u van harte uit om deel te nemen aan 
de landelijke korendag te Zeist. Wij zullen samen zingen, naar muziek 
luisteren en met elkaar spreken over de muziek in de cultus. We delen 
vragen, ideeën en wensen. We inspireren elkaar en vooral zullen we veel 
samen zingen.  
We beginnen de dag om 9.30 uur met de mensenwijdingsdienst (met 
samenzang). Aansluitend is er koffie en thee en om 10.50 uur begint het 
programma. Om 15.45 uur sluiten we af. Iedereen die graag zingt, is van 
harte welkom. 
Aanmelden bij wouter.laga@gmail.com 
 
NIEUW IN ONZE BIBLIOTHEEK 
Onlangs kregen onderstaande boeken een plek in onze bibliotheek: 
Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium – door E. Lenz; 
Die drei Jünger Johannes: Stufen christlicher Entwickelung – door I. 
Johanson; 
Die Frau im Evangelium: Urbilder des Lebens – door I. Johanson; 
Mensch und Evangelium: Betrachtungen  zum Lukasevangelium – door J. 
Franck; 
Priestertum im zwanzigsten Jahrhundert -  door J. Lenz; 
Vijftig jaar Michaëlkerk in Veldhoven: 1969-2019 - een geschiedenis van 
de Christengemeenschap in Eindhoven, 1940-2019; 
Images for the soul: Raphaël’s Madonnas - Dit bijzondere boekje met 42 
afbeeldingen (in prachtige kleuren) van de Moeder Gods, geschilderd door 
de schilder Raphaël, werd aan de bibliotheek geschonken door Mischa 
van Duren-Swietonska. De afbeeldingen van de Madonna hebben een 

mailto:wouter.laga@gmail.com
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geneeskrachtige werking op de ziel. Het boekje bevat, naast een inleiding 
door Ch. Bamfort, een lezing van Steiner: The mission of Raphaël in the 
light of spiritual science (30 januari 1913).  
 
100 JAAR CHRISTENGEMEENSCHAP 
Wereldwijde viering van 7 t/m 11 oktober in Dortmund 
Het duurt nog even, maar in 2022 bestaat de Christengemeenschap 100 
jaar! Dat zal wereldwijd op alle continenten en in iedere gemeente 
feestelijk gevierd worden. In Dortmund zal er dat jaar in oktober een 
meerdaags en meertalig feest zijn, dat nu al wordt voorbereid door een 
enthousiaste groep mensen. Ook veel jonge mensen die worden bereikt 
op de jaarlijks plaatsvindende Internationale Pinksterconferentie voor 
Jongeren zijn gevraagd om te participeren in de voorbereidingen.  
Op internet verschijnt met regelmaat een Nieuwsbrief (Engels en Duits) 
met de oproep om het feest mee vorm te geven en met een overzicht van 
wat er in de aanloop allemaal gebeurt: www.cg-2022.org. 
 
 
 

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 
  

GEMEENTEBERICHTEN APRIL MEI 2020 
Kopijsluiting: zondag 8 maart 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cg-2022.org/
mailto:gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com
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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: Ad Buijs 
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: 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 uitsluitend mogelijk 
gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden: 
IBAN: NL11INGB0000465228  t.n.v. Christengemeenschap  gemeente  
Den Haag. 
ANBI: 824275883. 
 
 
 
 
 

 

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

