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KERSTNACHT 
 
Kerstnacht—het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren—op de landen is  
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht—het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en 
het opgaan van de ster, een lichtend teken. 
 
Kerstnacht—het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en verstuivend dekt een huivering 
van ijle val, een  lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden. 

 
 
 
 

Ida Gerhardt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 23 november, 21 december en 
1 februari. 
Zie de diensten in de Kersttijd hieronder, geen dienst op 27, 30 en 31 
december en 2, 3 en 5 januari. 
 
DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD 
Zaterdag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur 
Zondag 25 december Kerstochtend 8.00 uur 
Zondag 25 december eerste Kerstdag 11.00 uur 
Maandag 26 december tweede Kerstdag 10.15 uur 
Woensdag 28 december 10.15 uur 
Donderdag 29 december 10.15 uur 
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur 
Woensdag 4 januari 10.15 uur 
Vrijdag 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) 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: 25 november, 30 december en 27 januari. 
 
MENSENWIJDINGSDIENST VOOR DE GESTORVENE 
Voor …, overleden op 27 juli 2022, op zaterdag 26 november 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: 27 november 11 december en 8 en 22 januari.  
(Op 25 december is de Kerstdienst voor de Kinderen om 10.00 uur, zie 
hierboven). 
 

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of  
070 3464371.  
 
HET EVANGELIE 
27 november Lukas 21, 25-37 
4 december Mattheüs 25,1-13 
11 december Markus 13, 24-37 
18 december Lukas 21, 25-37 
24 december Mattheüs 1,18-25 Kerstnacht 
25 december 8.00 uur Lukas 2,1-20 

mailto:marije.stevensengels@gmail.com
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25 december 11.00 uur Johannes 21,15-25 
26, 28 en 29 december en 4 januari Johannes 1,1-18 
1 januari Lukas 2, 21-40 
6 januari Mattheüs 2, 1-12 
8 januari Mattheüs 2, 1-12 
15 januari Lukas 2, 41-52 
22 januari Johannes 2, 1-11 
29 januari Mattheüs 8, 1-13 
5 februari Johannes 5, 1-16 
 
DE FEESTTIJDEN 
Advent: 27 november tot en met 24 december 
Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari 
Epifanie: 6 januari tot en met 4 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 Stevens is afwezig van 21 tot en met 23 november en van 
30 januari tot en met 1 februari voor de synode in Zeist. 
 

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.  
In principe is ieder die dat wenst vrij om naar voren te komen om de 
communie te ontvangen. Om gezondheidsredenen moet ik mij echter 
beperken tot één rij communicanten. 
Wanneer er een andere priester celebreert kunnen er meerdere rijen 
gevormd worden.  
 

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. 
 
ONZE GEMEENTE 
Overleden 
De dienst bij de begrafenis en de mensenwijdingsdienst werden gehouden 
voor …, overleden 24 september 2022, geboren 20 december 1930 te 
Hamburg. 
 
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 … of .... 
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ORIËNTATIECURSUS PRIESTERBEROEP 
In de Andrieskerk te Amsterdam 
Priester worden: roeping en beroep 
Donderdag 5 (10.00- 21.30 uur) en vrijdag 6 (10.00-16.00 uur) januari  
Aan het eind van de kersttijd is de eerstvolgende oriëntatiebijeenkomst 
over het priesterberoep en de weg naar dit beroep toe, met Bastiaan Baan 
(oud-seminarieleider, geestelijke in de gemeente Zeist), Marianne de Nooij 
en Ernst Terpstra (geestelijken in de gemeente Amsterdam).  
Priesterschap is onmogelijk zonder roeping, anderzijds is het ook een 
beroep dat geleerd en steeds opnieuw door bijscholing verder ontwikkeld 
moet worden. Deze korte cursus is bedoeld voor geïnteresseerden van 17 
tot 50 jaar, ook voor wie niet zelf de weg naar dit beroep wil gaan, maar 
anderen op deze weg wil ondersteunen.  
Kosten € 35,- incl. koffie/thee en maaltijden die gezamenlijk worden bereid 
(korting is op aanvraag mogelijk). Vraag de programmafolder aan via tel. 
020-4414949 of e-mail gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl.  
 

De openbare lezing door Bastiaan Baan 'Melchisedek, leid-ster voor het 
priesterschap' op vrijdag 6 januari, 11.30-12.30 uur is ook toegankelijk 
voor wie niet deelneemt aan de cursus. 
 

 
 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

 
Zaterdag 26 november vanaf 14.00 uur 
Voorbereiding voor Advent 
Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, appeltjes 
boren en met kaarsen vullen 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 27 november, eerste Advent om 14.30 uur 
Adventstuintje voor de kinderen, met kaarslicht, een verhaal en mooie 
muziek en ook een echte Engel die ons de weg wijst. 
 
Zondag 4 december na de mensenwijdingsdienst 
Edelstenententoonstelling / -verkoop uit de nalatenschap van Irmentraud 
en Jurrian ... Nu Jurrian en zijn vrouw Irmentraud beiden overleden zijn, wil 
hun zoon Christiaan de verzameling ten toon stellen en deels verkopen.  
… was met hen bevriend en gaat er iets over vertellen. 
 
De kerstspelen in onze gemeente 
We kunnen onze zielen laven aan drie ‘kerstspelen’ in onze gemeente.  
Het Paradijsspel en het Geboorte- en Herdersspel zullen in de traditionele 
Oberufer-vorm te zien zijn (11 en 18 december). 
Het Driekoningen zangspel (22 januari) is geschreven door Karl König voor 
bewoners en medewerkers van de Camphill-gemeenschap (heilpeda-
gogische instituten). De muziek bij dit spel is bewerkt door M.H. van Tol. 
 
Zondag 11 december na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur  
Het Paradijsspel uit Oberufer vertelt de toeschouwers het verhaal van de 
schepping en de verwijdering die daarna ontstaat tussen God (geestelijke 
wereld) en Adam en Eva (de mens) door het ingrijpen van de slang (de 
Diabolos, de scheidende geest).  
Een kompanij van spelers uit onze gemeente gaat dit spel voor u vertonen.  
Het spel wordt niet geschikt geacht voor kinderen tot en met acht jaar. 
 

Zondag 18 december na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur 
Het Geboorte- en Herdersspel 
De engel in het Paradijsspel geeft aan dat de mens langzaam zal 
wederkeren tot de geestelijke wereld doordat God zijn Zoon zal laten 
‘nederdalen’. En die weg terug wordt ons voorgeleefd door het kerstkind, 
de weg van het hart.  
Een kompanij van medewerkers van Rudolf Steiner Zorg zal in onze 
gemeente te gast zijn. Komt u ook genieten van de verkondiging en van de 
vreugde van de herders om de geboorte van het kind?  
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Vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Zondag 8 januari na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur 
Het Russische sprookje Baboesjka 
… vertelt het Russische sprookje “Baboesjka”. Het verhaal wordt muzikaal 
omlijst door … op viool en … op cello. Ook kinderen zijn van harte welkom. 
 
Zondag 22 januari na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur  
Het Driekoningen zangspel opgevoerd door een groep uit de gemeente. 
Na het harte-offer van de herders brengen de koningen hun wijsheids-offer 
van goud, wierook en mirre aan het kind dat ons de weg terug wijst naar 
de geestelijke wereld. Het gezongen en ontroerende spel met engel, Maria 
met het kind, Josef en de rode, de blauwe en de groene koning met ieder 
twee pages brengt een warm, innig, kleurrijk en stemmig beeld van de 
Epifanie. 
 
Zondag 5 februari na de mensenwijdingsdienst  
Vrouw en priester, vroeger en nu 
Wilma Bos spreekt over “Vrouw en priester, vroeger en nu”. Door het feit 
dat in de katholieke kerk alleen mannen het priesterambt kunnen vervullen 
is het zicht op de vrouw als priester cultureel verloren gegaan. Onbekend 
is bijvoorbeeld dat in het vroege christendom wel degelijk ook vrouwen 
priester waren, zelfs bisschop. Hoe kon die geschiedenis zo effectief 
onzichtbaar worden? 
In de voorchristelijke tijd bestonden mysterieplaatsen waar vrouwen, en 
andere waar mannen priester waren, we zullen over enkele horen. 
Nu al honderd jaar bestaat er een christelijk priesterschap waarin mannen 
en vrouwen gelijkwaardig zijn. Zijn er toch verschillen? 
 
Zondag 19 februari na de mensenwijdingsdienst 
Thomaskringgesprek 
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IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 

 
EXPOSITIE VAN ICONEN 

Iconen worden al honderden jaren 
gebruikt in kerken die de Byzantijnse 
ritus volgen en is een oude en 
authentieke manier van lofprijzing. Ze 
dienen als gebedsmedium, om het 
onzichtbare zichtbaar te maken. De 
techniek is zeer ambachtelijk. 
Zo wordt er gewerkt op een massief 
houten paneel, met krijtlagen erop. De 
verf bestaat uit eigeel, water en 
pigmenten (kleurstoffen). 
Zelf heb ik 5 iconen gemaakt in 5 jaar 
tijd. Een intensief maar bevredigend 
proces.  
Tenslotte is een icoon ook te zien als 
een gebed in kleur. 
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TERUGBLIK 

 
Voor zondag 18 september stond er een uitje met kinderen, ouders en 
vertellers gepland. We zouden gaan bootje varen op de waterpartij en 
daarna picknicken en tussendoor een verhaal.  
Op het laatste moment hebben we wegens de hevige regenbuien het 
varen  en picknick buiten afgeblazen en hebben we de picknick naar de 
ontmoetingsruimte in de kerk verplaatst en Micheline heeft het verhaal 
Gawein de geluksvogel verteld. Iedereen, ook de jongste van 4 jaar was 
voor 40 minuten lang een en al oor.  
 
Woensdagmiddag 
21 september zijn 
we alsnog gaan 
varen met bijna het 
gehele gezelschap 
dat op de 
zondagmiddag 
aanwezig was. We 
hebben elkaar 
anders leren kennen 
en kunnen ervaren 
hoe het is met het 
water te werken, 
samenwerken ook 
en snel in de 
problemen kunnen 
komen maar er ook 
snel weer uit komen. 
Het waren gezellige 
middagen.  

Antoon 
 
[De kunstzinnige impressie van de boottocht is van Vreni-Lou] 
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THOMASKRINGGESPREK 

 
IMPRESSIE VAN DE THOMASKRINGGESPREKKEN 
OP 4 SEPTEMBER EN 16 OKTOBER 2022 
Aantal aanwezigen 12 en 15. Gespreksleider ….  
Gast op 4 september is Craig Wiggins -bewindsdrager in Noord-Amerika- 
die de mensenwijdingsdienst deze ochtend celebreerde. 
Als opmaat refereert … aan een liedtekst van Huub Oosterhuis:  
“Licht dat ons aanstoot in de ochtend (…)”.  
Craig Wiggins vertelt kort over zijn leven; hij woonde enige tijd in 
Duitsland. Hij spreekt over globalisering en ziet tot zijn spijt dat Amerika 
qua materialisme de wereld al heeft overwonnen. 
 

Als opmaat (16 okt.) beveelt … van harte aan dat volwassenen eens 
zouden deelnemen aan de kinderdienst met voorafgaande vertelling. De 
onbevangenheid van de kinderen is hartverwarmend. Vanuit het bestuur 
meldt Laurien dat een ‘aandachtsgroep’ is ingesteld, die beoogt voeling te 
houden met mensen die langere tijd niet aan de mensenwijdingsdienst 
(kunnen) deelnemen. 
Het onderwerp ‘boekenbeurs’ komt aan de orde: vanaf 1 januari wordt de 
formule aangepast: maandelijks een kleine uitwisseling van boeken. 
Naar aanleiding van een terloopse opmerking over te weinig bergruimte 
stelt … voor het kerkgebouw neer te halen en te vervangen door een 
nieuw, energiezuinig gebouw. In reactie daarop wordt gezegd dat de 
Thomaskerk ook waardevolle kwaliteiten bezit, zoals de cultusruimte. Het 
ontwikkelen van verbouwingsplannen is een geleidelijk proces. 
 

Op 16 oktober doet … verslag van de inspanningen om tijdens de 
afgelopen Logosconferentie in Dortmund het ambitieuze project van drie 
nieuwe casula’s te voltooien. Zij heeft de ‘Nähstube’ ingericht. Aan 
praktische en communicatieve hindernissen was geen gebrek, maar door 
vasthoudendheid en improvisatie waren de casula’s voor Litouwen, 
Melbourne en Buenos Aires op de slotdag gereed. Een Paascasula met 
klein gebrek vond bovendien zijn weg naar Finland. Christine is dankbaar 
voor de ondervonden steun van … en …, alsmede van …. Er gaat een 
boekje rond met recente foto’s van de methode die Christine volgt bij het 



 

gemeenteberichten  Thomaskerk  -  december 2022, januari 2023  -  pag. 13 

maken van casula’s. De foto’s zullen een rol spelen in het opleidingstraject 
voor het maken van gewaden. Dit is belangrijk omdat de 
Gewänderkammer geen opleidingen verzorgt. 
… was in Dortmund onder de indruk van de enorme schaal van de 
conferentie: 2376 deelnemers - waaronder 500 jongeren- uit 38 landen. Er 
was een behoorlijke delegatie uit Nederland. Heel bijzonder vond zij de 
voordrachten door de Oberlenkers, steeds afgewisseld door muziek. 

 
 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  (23 oktober) 
KORTE SAMENVATTING  
De ALV heeft ingestemd met de voorgestelde verhoging van de 
toezegging aan de Toelagenkas. Hiermee komt de gemeente Den Haag 
tegemoet aan de oproep om voor de zittende en nieuw te verwachten 
priesters in maart 2023 in hun levensonderhoud te kunnen (blijven) 
voorzien. 
Tevens is de voorgestelde verlaging voor onze bijdrage aan de Geza-
menlijke kas akkoord bevonden. De begrote kosten van de Gezamenlijke 
kas zijn minder omdat het landelijk bestuur enkele bezuinigingen heeft 
doorgevoerd. 
 

Om onze gemeentebegroting van dit jaar te halen zal de penningmeester 
in de brief voor de najaarsactie een oproep aan iedereen doen om de 
eigen bijdrage voor 2022 na te gaan. Voor 2023 wordt aan de leden en 
belangstellenden voorgelegd om een verhoging van de eigen bijdrage van 
10% te overwegen. Op grond van de huidige inzichten zullen door inflatie 
de kosten ook in onze kerk flink kunnen oplopen.  
 

Over de renovatie van het kerkgebouw is door het bestuur ingebracht dat 
we verder gaan op de ingeslagen weg.  
Over het mogelijk verplaatsen van de sacristie is het laatste woord nog niet 
gesproken.  
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Het bestuur zal - naar aanleiding van vragen uit de gemeente - niet verder 
onderzoeken of volledige sloop en herbouw van de kerk op dezelfde 
locatie een reële mogelijkheid kunnen zijn. 
Het bestuur wil in de volgende ledenvergadering met een voorstel komen 
voor een eerste (bouw)technische verkenning en uitwerking van de 
plannen tot isolatie, ventilatie en herinrichting ontmoetingsruimte en de 
cursusruimte en afscheiding van de cultusruimte. 
 

De vergadering is akkoord met de herbenoeming van de penningmeester. 
Ad is bereid om zich weer een periode op onze financiën in te zetten. 
 

Tot slot wordt het perspectief geschetst dat wij in maart 2023 een nieuwe 
priester mogen verwachten. Tot die tijd zal Marije worden ondersteund 
door gastpriesters. Onze nieuwe bewindsdrager Paul-Phillippe Stevens 
zullen we mogelijk vaker gaan zien, hij overweegt zich in de omgeving van 
onze gemeente te vestigen.  

Laurien van der Laan de Vries - secretaris 
 
 
 
 
 

BERICHT VAN HET BESTUUR 

 
STAND VAN DE GEMEENTELIJKE FINANCIËN 
Begin november is de Najaarsactiebrief voor 2022 verzonden aan de leden 
en de belangstellende vrienden. 
De cijfers tot en met oktober laten nog een zelfde tekort ten opzichte van 
onze begroting zien. 
Dus ook via deze weg vragen wij uw aandacht voor de reguliere bijdrage 
2022 en tevens voor de Najaarsactiebrief. 
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DIVERSE BERICHTEN 

 
NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL 
Met ingang van het nieuwe jaar zal er iedere eerste zondag van de 
maand gelegenheid zijn om tweedehands boeken te kopen, u kunt dan 
grasduinen in 1 of 2 dozen tijdens de koffie.  
Dit is een initiatief van Joke en Charlotte. Het gaat hierbij niet alleen om 
het oude aanbod (van boeken uit een erfenis) maar ook om verse boeken: 
hebt u nog (christologische/antroposofische) boeken, maar bent u 
daarmee klaar, dan is het een idee om ze in onze ontmoetingsruimte in 
een daarvoor bestemde doos te leggen zodat ze verkocht kunnen worden 
ten bate van onze kerk.  
 

Verder proberen we iedere zondag de Boekentafel open te houden zodat 
u nieuwe boeken kunt kopen. Kaarten kunt u natuurlijk altijd zelf 
aanschaffen, en het geld in de gleuf van de Boekentafel deponeren. 
Kaarten kosten € 1,30. 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 

  
GEMEENTEBERICHTEN FEBRUARI, MAART 2023 
Kopijsluiting: zondag 15 januari 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. 
 
 
 

mailto:gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
GEESTELIJKEN 
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: Vacant 
 
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. 
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