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Maria Magdalena in de graftuin 
 
In wanhoop doolt zij rond 
het graf is leeg 
het lichaam van de meester 
niet te vinden. 

 

Alleen een vreemde — 
de tuinman soms 
zou hij misschien? 

 

Waar hebt u hem gelegd 
die men het leven nam 
wil hem mij dan tenminste 
nog als dode laten. 

 

Verblind door tranen 
alles is verloren 
dood is nog altijd dood 
wendt zij zich af — 

 

Wat opent haar 
wat heelt haar oren 
wie noemt haar bij de naam 
zoals zij is gekend? 

 

Nog dieper ommekeer 
dan in hun vroegst ontmoeten 
ervaart zij want zij ziet: 
hij is het is 
de Levende 
die mij tot leven riep. 

                      
   Inge Lievaert 

 
 
 
 

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 5 en 19 april. 
 

De diensten in de Stille Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staan 
hieronder. 
 
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: 31 maart, 28 april en 26 mei. 
 
DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE STILLE WEEK, PASEN, 
HEMELVAART EN PINKSTEREN 
Zondag 2 april 10.15 uur Palmzondag 
Donderdag 6 april 10.15 uur Witte Donderdag 
Vrijdag 7 april 10.15 uur Goede Vrijdag 
Zaterdag 8 april 10.15 uur Stille Zaterdag  
Paaszondag 9 april 10.15 uur 
Tweede Paasdag maandag 10 april 10.15 uur  
Hemelvaart donderdag 18 mei 10.15 uur 
Zondag 21 mei 10.15 uur  
Pinksteren zondag 28 mei, maandag 29 mei en dinsdag 30 mei telkens 
om 10.15 uur. 
 
GOEDE VRIJDAG 7 APRIL 15.00 UUR 
Cultische lezing van het lijden en sterven van Jezus Christus. 
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DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN 
De zondagsdienst 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: 26 maart (zomertijd!), 9 en 16 april en 14, 21 en 28 mei. 
 

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of  
070 3464371.  
 
HET EVANGELIE 
26 maart Johannes 8, 1-12 
2 april Mattheüs 21, 1-11  Palmzondag 
6 april Lukas 23, 13-32  Witte Donderdag 
7 april Johannes 19, 1-15  Goede Vrijdag 
8 april Johannes 19, 16-42  Stille Zaterdag 
9 april Markus 16, 1-18  Pasen 
16 april Johannes 20, 19-29 
23 april Johannes 10, 1-21 
30 april Johannes 15, 1-27 
7 mei Johannes 16, 1-33 
14 mei Johannes 14, 1-31 
18 mei Johannes 16, 24-33  Hemelvaart 
21 mei Johannes 16, 24-33 
28 mei, 29 mei en 30 mei Johannes 14, 23-31  Pinksteren 
 
DE FEESTTIJDEN 
Lijdenstijd: 12 maart tot en met 8 april 
Stille Week: 2 april tot en met 8 april 
Paastijd: 9 april tot en met 17 mei 
Hemelvaart: 18 mei tot en met 27 mei 
Pinksteren: 28, 29 en 30 mei 
 
 
 

mailto:marije.stevensengels@gmail.com
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LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 
Lijdenstijd  
Wees ons nabij 
Dood noch leven  

Paastijd (eerste vier weken) 
Verrezen is de Heer 
Heer in uw woorden 
Paastijd (laatste 2 weken) 
Tot de hoogten 
De vrede Gods, die hoger is 
Hemelvaart 
Tot de hoogten 
De vrede Gods, die hoger is 
Pinksteren 
Wij hebben niet ontvangen 
De God van de vrede 
 
LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN 
Lijdenstijd  
Zaai nu uw zaad in de aarde 
Paastijd en Hemelvaart 
Christus is Herrezen 
Pinksteren 
Hemelse vlammen dalen neder 
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MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT 

  
AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE 
Marije Stevens is afwezig van 17 tot en met 19 april (synode in Zeist) en 
van 5 tot en met 10 juni (internationale synode in Stuttgart). 
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470. 
 
ONZE GEMEENTE 
Doop 
Op 29 januari 2023 ontvingen het sacrament van de doop: 
…. Zijn peten zijn: … en … 
en 
…. Haar peten zijn: … en …. 
 
Overleden 
Op 13 januari 2023 overleed …, geboren … 1947.  
Zij ontving de stervenswijding op 17 december 2022. 
 

Op 22 januari 2023 overleed …, geboren … 1930. De dienst voorafgaand 
aan de crematie was op 27 januari 2023. De mensenwijdingsdienst voor 
haar werd gehouden op 4 februari. 
 
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 …. 
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BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK 

 
Zondag 26 maart na de mensenwijdingsdienst 
Algemene Leden Vergadering  
 
Donderdag 6 april (Witte Donderdag) aanvang 20.00 uur 
'Die Sieben Letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze' van Haydn 
gespeeld door het Weidler ensemble in samenwerking met …, die de 
woorden uit de Bijbel spreekt. 
Begin 1786 kreeg Joseph Haydn opdracht van de aartsbisschop van Cadiz 
muziek te schrijven bij de Zeven laatste woorden van Christus, die de 
priester jaarlijks uitsprak tijdens de Stille week. Haydn componeerde zeven 
langzame delen voor orkest, die klonken tussen de kruiswoorden en 
meditaties van de priester. Over de eerste uitvoering heeft Haydn het 
volgende geschreven: 
De muren ramen en pilaren van de kerk waren bedekt met zwarte doeken; 
alleen één grote lamp, die in het midden hing, brak deze heilige duisternis. 
Rond het middaguur werden alle deuren gesloten en vervolgens klonk de 
muziek. Na de inleidende muziek besteeg de bisschop de preekstoel, 
sprak één van de zeven woorden en gaf een uitleg. Daarna daalde hij de 
preekstoel af en knielde voor het altaar. De tijd die dit kostte werd met 
muziek gevuld. En zo besteeg de bisschop de preekstoel een tweede, een 
derde keer, enz. en het orkest speelde telkens aan het eind van de preek. 
 
Zondag 9 april (Pasen) na de mensenwijdingsdienst  
Wilma Bos leest een verhaal voor, vertaald uit het boek Ilja von Murom 
van Hans Voss. 
Dit epos is een vrije weergave van middeleeuwse Russische 
heldenliederen. Ze zijn geschreven in zogenaamde byliniën, tweeregelige 
verzen, vergelijkbaar met de Kalevala. In het gekozen verhaal gaat de 
boerenzoon Ilja in de lijdensweek op weg naar Kiev, om daar Pasen te 
vieren. Hij heeft ontmoetingen met bijzondere gestalten, die met elkaar de 
gebeurtenissen van de Goede Week en Pasen vertegenwoordigen. Het 
verhaal wordt omlijst door muziek op dwarsfluit door …. 
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Zondag 23 april 10.15 uur 
Intrede van de nieuwe priester in onze gemeente, inzetting door  de 
bewindsdrager. Daarna feestelijke verwelkoming. 
 
Zondag 14 mei na de mensenwijdingsdienst 
Thomaskringgesprek 
 
 
 
 
 

IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 

 
EXPOSITIE VAN HEIDI OCHSNER 
Te zien zijn werken gemaakt van zuiver scheerwol en in een handmatig 
proces vervilt tot schilderijen en objecten. 

EDELSTENEN VERKOOP 
Uit de nalatenschap van Irmentraud en Jurrian ter Veer zijn nog een ruim 
aantal mooie edelstenen te koop. Waaronder deze agaten.  
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EXPOSITIE IN APRIL EN MEI 
… is bereid gevonden om haar schilderijen ten toon te stellen in de kerk. 
Van Pasen tot en met Pinksteren is er in de ontmoetingsruimte een 
expositie van haar werk. 
 
 
 
 

TERUGBLIK 

 
DRIEKONINGENZANGSPEL  (22 jan.) 
Op zondag 22 januari werd het driekoningenzangspel opgevoerd. Dit 
gezongen spel met de Engel, Maria met het kindje Jezus, Jozef en de 
rode, de blauwe en de groene koning met hun pages spreekt door zijn 
eenvoud direct tot je ziel. De stiltes op de juiste momenten versterkten de 
vrome eerbied die door het spel wordt opgewekt. Naast volwassenen 
konden ook een aantal kinderen dit mooie beeld met de prachtige zang en 
muziek in zich opnemen. 
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VROUW EN PRIESTER, VROEGER EN NU  (5 febr.) 
Wilma Bos heeft op 5 februari na de mensenwijdingsdienst haar 
gedachten en onderzoekbevindingen over ‘Vrouw en priester, vroeger en 
nu’ met een grote groep toehoorders gedeeld. 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. Nu al honderd jaar, bestaat er een 
christelijk priesterschap waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.  
Nu het ‘ik’ zich in de mensheid aan het ontwikkelen is, verandert ook het 
priesterschap, ook voor mannen. Vandaar dat wij in de Christengemeen-
schap geen verticale hiërarchie hebben, maar een concentrische.  
Veel dank aan Wilma voor een boeiende voordracht die veel wezenlijke 
vragen opriep en ons kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze 
vragen. 
 
HET GRAF DER AARDE   (lezing Wilma Bos, 12 maart) 
In ons credo staat: ...en is in het graf der aarde verzonken. Wat betekent 
dat? In de vier weken van de Lijdenstijd bewegen wij ons toe naar de 
gebeurtenissen die het centrum van het christelijk geloof vormen: de 
kruisiging, de graflegging en de opstanding van Christus. We weten ook 
dat het lichaam van Jezus Christus vóór de kruisiging steeds meer 
‘doorlicht’ werd met Goddelijk licht. En dat met het verzinken van de 
gekruisigde in ‘het graf der aarde’ een proces begon dat nooit meer 
gestopt is.  
Hoe doorlicht Christus de donkere aarde onder onze voeten?  
De aarde die de mensheid al eeuwenlang gebruikt als schuilplaats, als 
delfplaats (zoals in de mijnbouw) en als vuilnisbelt? Maar ook als een 
plaats waar bijvoorbeeld de biologisch-dynamische landbouw zich 
dagelijks inspant om de aarde te verlevendigen met vruchtbaarheid, ook 
met krachten vanuit de spirituele wereld. En wat gebeurt er als we ter 
communie gaan? De kruisiging, de dood en de opstanding van Christus 
vinden nu nog elke dag plaats, maar de graflegging ook.  
Dank aan Wilma voor deze mooie gedachten na de mensenwijdingsdienst 
op 12 maart, de eerste zondag van de Lijdenstijd in 2023. 



 

gemeenteberichten  Thomaskerk  -  april, mei 2023  -  pag. 11 

THOMASKRINGGESPREK 
 

IMPRESSIE VAN HET THOMASKRINGGESPREK  (19 febr.) 
Aantal aanwezigen 21. Gespreksleider Pieter van der Schot. 
Het gesprek staat in het teken van de vraag: waarom is er onderscheid 
tussen ‘leden’ en ‘belangstellenden’ en wat houdt dat in? Waarom is 
iemand gemeentelid of belangstellende/vriend?  Wat kan of moet hierin 
veranderen? Deze vragen zijn aan de orde in de Landelijke Raad. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de organisatorisch-financiële 
invalshoek en anderzijds de spirituele. 
Henri Lansink meldt dat het bestuur (van de Thomaskerk) heeft besloten in 
de jaarcijfers voortaan geen onderscheid te maken tussen financiële 
bijdragen van leden en belangstellenden (die vrienden zullen heten).  
… stelt voor om van belangstellenden een hogere geldelijke bijdrage voor 
sacramenten te verlangen dan leden betalen; immers belangstellenden 
profiteren van hetgeen leden tot stand hebben gebracht. Penningmeester 
Ad Buijs benadrukt dat uitgangspunt blijft een bijdrage naar draagkracht. 
Ook wordt gevraagd duidelijk te maken wat de meerwaarde (benefits) is 
van het lidmaatschap ten opzichte van de status van belangstellende. 
Er wordt aandacht gevestigd op de wezenlijke betekenis van het begrip 
‘belangstellende’, namelijk ergens belang in stellen of belang aan hechten. 
Dat is niet vrijblijvend. 
Verschillende aanwezigen vertellen spontaan over hun innerlijke weg tot 
het lidmaatschap van de Christengemeenschap; vaak na jaren van zoeken 
en veelal na gesprekken met de gemeentegeestelijke. Men kan dat biogra-
fische processen noemen. Dit is bij uitstek het domein van de geestelijke, 
en kan hier alleen worden aangestipt. 
Op het praktische vlak verkent het bestuur de (juridische) mogelijkheden 
om niet-leden meer te betrekken bij het bestuur. 
 

In de rondvraag maakt … namens de bloemengroep melding van de 
mogelijkheid om bloemen mee te brengen voor de hal en de 
ontmoetingsruimte. 
Tenslotte wordt het lied ‘Amen-Amen’ geoefend in canon. 
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DIVERSE BERICHTEN 

 
NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL EN DE BIBLIOTHEEK 
Er is weer een nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament verschenen.  
Het is een herziene versie van Ton Besterveld van zijn vertaling uitge-
geven in 2016. Deze is nu verkrijgbaar bij de Boekentafel en kost 35 euro. 
Er zijn nog 2 exemplaren van de vorige versie te koop voor 25 euro.  
 

Wilma Bos heeft het boekje Gedachten bij het Onze Vader van H. Ogilvie 
herschreven in moderner Nederlands. U kunt het bestellen bij de 
Boekentafel. Het is nu ook opgenomen in onze bibliotheek. 
 

Verder werden in de collectie opgenomen: 
Aus dem Lukasevangelium, door K. Bäschlin. Het hele Lucasevangelie in 
verhaalvorm, met verwijzing van de betreffende regels bij Lucas. 
Das Vaterunser: ein Weg zum Menschwerdung, door F. Rittelmeyer. Het 
behandelt diepgaand de beden van het Onzevader. Deze herdruk van het 
boekje dat Rittelmeyer in 1935 schreef, werd in 2015 uitgegeven ter 
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de uitgeverij Urachhaus. 
 
 
 
 

BERICHT VAN DE LANDELIJKE RAAD 

 
VERSLAG VAN DE LANDELIJKE RAAD 
Op 25 februari 2023 in de Rafaëlkerk te Zeist 
 

Leden en Belangstellenden 
In de ochtend hebben de vertegenwoordigers van de gemeenten in het 
Nederlands-Vlaamse bewindsgebied gesproken over het thema ‘leden en 
belangstellenden’. Dit thema was ook tijdens de Landelijke Raad van 
november 2022 een belangrijk inhoudelijk gesprekspunt. Naar aanleiding 
hiervan zijn er intussen in verschillende gemeenten, ook in de gemeente te 
Den Haag gemeentegesprekken gehouden.  
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In Zeist was de bewindsdrager aanwezig. Volgens de bewindsdrager is ‘lid 
worden’ van de Christengemeenschap een biografische stap, passend 
bijvoorbeeld bij iemand die na de 42e verjaardag vanuit een meer 
geestelijke verhouding tot zijn ‘ik’ een verbinding wil maken met het wezen 
van de Christengemeenschap. Natuurlijk kan het ook passen bij iemand 
die na het 21e levensjaar vanuit de levensfase van de ‘ik-geboorte’ (dus na 
het 21e levensjaar) die behoefte voelt. Uiteraard in alle gevallen nadat 
iemand een verhouding heeft gevonden met de mensenwijdingsdienst. En 
indien er voldoende ‘ik-krachten’ zijn die ‘het nemen van verantwoorde-
lijkheid’ voor een bijdrage aan het gemeenteleven ondersteunen. 
‘Lid worden’ betekent immers een ‘gelofte’ afleggen, je gaat in vrijheid een 
verplichting aan om het voortbestaan van de Christengemeenschap te 
steunen. Het is, aldus de bewindsdrager, een ‘gelofte voor het leven’. 
Veel leden van de Landelijke Raad vinden de vraag: wie hoort erbij? een 
open vraag. Want je kunt als niet-lid ook verbonden zijn met de Christus 
en met de Christengemeenschap. Anderen zien het lidmaatschap als een 
uiteindelijk onvermijdelijke keuze. 
In ieder geval gaat iedereen daarin een hoogst individuele weg en maakt 
daarbij hoogst individuele keuzes.  
 

Als voorzitter van de gemeente te Den Haag hoop ik dat een gesprek hier-
over tussen bijvoorbeeld een gemeentegeestelijke en een trouwe belang-
stellende niet afketst op strikte richtlijnen vanuit de synode of een andere 
kring van geestelijken. Uitgangspunt kan altijd zijn dat iemand zich ver-
bonden voelt, met Christus, met het wezen van de Christengemeenschap, 
met een priester, met iemand uit de gemeente…. In die verbondenheid is 
iedereen gelijkwaardig volgens mij. En mag je dus ook streven naar een zo 
gelijkwaardig mogelijke behandeling. 
 

Financiën 
In het middagdeel hebben we zoals gebruikelijk gesproken over financiën 
en andere praktische zaken. Wat betreft de financiën: zoals het er nu naar 
uitziet zal het in 2023 noodzakelijk zijn om een aantal investeringen te 
doen, met name in woonhuizen voor (de nieuwe) priesters. Dat leidt ertoe 
dat naar verwachting het financiële vermogen (concreet: de beschikbare 
banktegoeden) van de Christengemeenschap eind 2023 lager zal zijn dan 
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eind 2022. Een rekening-courant bij de Triodosbank die verbonden is aan 
een hypothecaire lening maakt het mogelijk om tegen een lage rente 
gebruik te maken van dat krediet. De Landelijke Raad heeft ingestemd met 
de financiële beleidsprognose voor 2023. Het financiële jaarverslag over 
2022 zal aan de orde komen op 3 juni wanneer de Landelijke Raad in 
Antwerpen bijeenkomt. 
 

Werkplan Landelijk Bestuur 
De Landelijke Raad is akkoord gegaan met het werkplan 2023 van het 
Landelijke Bestuur. Naar aanleiding hiervan is afgesproken dat de 
terugkoppeling vanuit het Landelijke Bestuur over gehouden landelijk 
bestuursvergaderingen voortaan zal plaatsvinden via berichten in ‘In 
Beweging’. 
Laurien van der Laan de Vries zal per 1 april worden opgevolgd door 
Carien van Westing (gemeente te Leiden) als landelijk secretaris. 
 

Eind 2023 (dit jaar dus) ontstaat er een vacature in het Landelijke Bestuur 
omdat de penningmeester 6 jaar in functie is geweest en zal vertrekken. 
Wie voelt zich geroepen de huidige penningmeester op te volgen? Er is 
een gedetailleerde functieomschrijving beschikbaar en wie interesse heeft 
kan die opvragen bij het landelijke secretariaat of bij het eigen 
(gemeente)bestuur.  
 
 

Tot slot 
Op de website van de Christengemeenschap staat onder meer vermeld: 
“Wanneer er onvrede is over de gang van zaken kunt u een beroep doen 
op conflictbemiddeling of gebruik maken van de klachtenprocedure voor 
misbruiksituaties en het inschakelen van de vertrouwenspersoon of de 
geschillencommissie.” 
Het Landelijke Bestuur heeft behoefte aan een evaluatie op dit gebied. Het 
gaat hierbij met name om meningsverschillen die zich tot een conflict 
hebben ontwikkeld. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Is er behoefte aan 
conflictbemiddeling in gemeenten? Zie hiervoor ook:  
https://christengemeenschap.nl/conflictbemiddeling/ 

25 februari 2023, Henri Lansink 
 

https://christengemeenschap.nl/conflictbemiddeling/
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KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN 

  
GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2023 
Kopijsluiting: zondag 7 mei 17.00 uur. 
Kopij in Word opmaak, per e-mail of de kopij 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. 
 
 
 

Maria Magdalena in de graftuin 

 
Deze fresco werd gemaakt aan het einde van de vijftiende eeuw en 
bevindt zich in Onze-Lieve-Vrouwekerk te Konstanz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: gemeentedenhaag@christengemeenschap.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. 
ANBI: 824275883. 
[De kosten voor de gemeenteberichten zijn minimaal € 45,- per jaar] 

 
 
 
 
 
 

 

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

