Digitale Nieuwsbrief
juni 2016
Ten geleide
Dit is een nazending op de tweede digitale nieuwsbrief. De tweede nieuwsbrief heeft u onlangs
ontvangen. Deze berichten zijn nagekomen.
De volgende data voor het inleveren van kopij zijn:
10 september en 5 december.
Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dat ook via dit adres melden
Namens het landelijk bestuur,
Ellis Booi (secretaris).

Aankondigingen
Kunst te leen voor gemeenten
De stichting Waldar stelt, geheel belangeloos, schilderijen beschikbaar voor uitleen en schenking in
gemeenten. Over de stichting schrijft initiatiefnemer Wouter Weerman:
‘ Mijn schilderijen zijn zowel te koop als te leen. De opbrengst wordt gebruikt om de oganische
schilderkunst verder te ontwikkelen en de wereld in te brengen. Mijn kleurstemmingen zijn al te koop
vanaf 150 euro, inclusief houtgegutste lijst, btw en bezorgkosten.
Voor prijsopgaven en schilderwerk in opdracht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Kunstkaarten van mijn werk zijn te koop bij www.abc-antroposofie.nl, de Novalishoeve op Texel en
het Goetheanum in Dornach.’
U kunt het werk bekijken op www.waldar.nl. Contact kunt u opnemen via:
stichtingwaldar@gmail.com.

Vooraankondiging:
Zaterdag 8 oktober 2016
Landelijke ontmoetingsdag voor leden en
belangstellenden
Het thema is: 90 jaar Christengemeenschap, vernieuwing van
de impuls.
Het programma wordt t.z.t. bekendgemaakt, onder andere via
een extra editie van deze Nieuwsbrief.
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Diverse mededelingen
Samenvatting van de vergadering van de Landelijke Raad
Gehouden op 4 juni 2016 te Groningen
De vergadering werd deze keer gehouden in Groningen. Geestelijke Bart Hessen hield een inleiding
om te vertellen over de gemeente. De gemeente in Groningen werd zichtbaar in 1981. Op 21 juni van
dat jaar werd de eerste mensenwijdingsdienst gecelebreerd door Jacobus Knijpenga. Deze gemeente
was zijn laatste werk in de Christengemeenschap. Exact twee jaar later, ongeveer op de tijd van de
dienst, overleed hij. Het werk in Groningen was hem dierbaar, mede omdat hij zelf in Groningen
gestudeerd had en daar F. Rittelmeyer had horen spreken; een doorbraak in zijn persoonlijk leven .
Gesticht vanuit Leeuwarden is Groningen momenteel de moedergemeente van Leeuwarden en
Meppel. Daarnaast zijn er warme banden met de gemeente Oldenburg in Duitsland. Oldenburg ligt
voor de drie noordelijke gemeenten dichterbij dan de dichtstbijzijnde gemeente in Nederland.
De drie gemeenten trekken veel samen op en realiseren bijvoorbeeld komend jaar weer alle drie de
kersttijdspelen, die ze opvoeren ook ten behoeve van de vrijescholen in de regio. Ook een kleine groep
in Emmen wordt bij activiteiten betrokken.
Op het moment dat de landelijke raad vergaderde waren de jongeren die betrokken zijn bij de leiding
van de kinder- en jeugdkampen in hetzelfde gebouw aanwezig voor een voorbereidingsweekend. Hun
gezang klonk door het hele gebouw en verlichtte de vergadering.
Gesproken werd in deze vergadering over de jaarrekening 2015. Op de rekening van de Kampen na
was die compleet. Penningmeester Jaap van Dijk had samen met oud-penningmeester Peter
Rosenbrand een toelichting geschreven waarop leden van de landelijke raad voor de vergadering reeds
vragen hadden kunnen indienen. De behandeling van de stukken verliep daardoor soepel en de vragen
waren slechts van informatieve aard.
Door de invoering van Cash als boekhoudsysteem voor de gehele Christengemeenschap verliep het
opstellen van de jaarrekening dit jaar wat moeizaam, maar de penningmeester kon de vergadering
verzekeren dat dit volgend jaar van de baan is.
De jaarrekeningen 2015 van de Christengemeenschap, van het tijdschrift In Beweging en van het
Toelagenfonds (TK/ODV) werden goedgekeurd en aan de twee besturen werd decharge verleend.
Tevens werd het jaarverslag van het Landelijk Bestuur over 2015 aangenomen.
De bestuurstermijn van Laurien van Egeraat is verstreken. Zij heeft aangegeven geen nieuwe termijn
te ambiëren. Zij zal tot het eind van dit kalenderjaar aanblijven om het bestuur in de gelegenheid te
stellen een opvolger te vinden. Kandidaten zijn van harte uitgenodigd zich te melden.
De raad verlengde haar aanstelling tot 1 januari 2017.
Het organiserend comité van de Pinksterconferentie kondigde aan dat de banden met Ahoy verbroken
zijn. Ahoy had een dance-event gepland gelijk met de Pinksterconferentie. Het organiserend comité
acht deze twee evenementen niet verenigbaar en is momenteel op zoek naar een nieuwe locatie.
Daarbij zijn reeds hoopgevende contacten gelegd en men was vol vertrouwen dat binnenkort een
nieuw contract gesloten kan worden. Zodra dit gebeurd is, zal de nieuwe locatie bekend gemaakt
worden.
Tijdens de afsluiting werd bekend gemaakt dat er, ook vanuit de buitenwereld, veel vraag is naar het
Nieuwe Testament in de vertaling van Ton Besterveld.
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