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Ten geleide  
Dit is de derde digitale nieuwsbrief.  
De volgende data voor het inleveren van kopij zijn: 

5 december 2016 en 10 maart 2017. 
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). 

 

Landelijke dag voor leden en belangstellenden 

Zaterdag 8 oktober 2016 

Andrieskerk, A.J. Ernstraat869, 1081 HL Amsterdam 

 

Thema: Negentig jaar Christengemeenschap 

Vernieuwing van de impuls 

Aanvang 9.30 uur 

 

s.v.p. opgave vooraf bij het landelijk secretariaat. 

secretariaat@christengemeenschap.nl 
070-3451506 

Zelf brood meenemen voor de lunch. Voor koffie/thee en een kopje soep wordt gezorgd 

 

 

 

 

Inhoud 
* Internationale Pinksterconferentie 

* Boekjes over de sacramenten 

* Kersttijd in Eindhoven 

* Herinneren kun je dat oefenen? 

* Boek en werkboek over kleuren in de cultus 

* Michaelconferentie in Eindhoven 

* Animosa Trio in de Rafaelkerk in Zeist 

* Zestig jaar Christengemeenschap in Leeuwarden 

* Boekenmarkt in Driebergen 

* Gezocht: Jaargangen ‘De Christengemeenschap’ 

* Samenvatting vergadering landelijke raad 
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Internationale Pinksterconferentie 2017 in Den Bosch 
De Internationale Pinksterconferentie vindt volgend jaar definitief plaats in Den Bosch, 

van 2 tot 6 juni 2017. De oorspronkelijke plaats van samenkomst zou Ahoy zijn in 

Rotterdam. Toen voor de zomer bleek dat Ahoy tegelijkertijd plaats zou bieden aan een 

groot dance festival, The Flying Dutch, besloot het organisatiecomité dat dit niet 

samenging met onze conferentie en is men op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. 

Voor zo’n grote conferentie, waar we vijftienhonderd tot tweeduizend mensen van de 

Christengemeenschap uit de hele wereld verwachten, is het kort dag als je krap een jaar 

van tevoren nog naar een nieuwe plek moet uitzien. Gelukkig is dat goed afgelopen en 

zijn we met onze conferentie welkom in Den Bosch, in  congrescentrum 1931.  

 
Programma 

Onder de handen van de Programmagroep krijgt het programma steeds meer vorm. Als 

plenaire sprekers staan o.a. op het programma:  

* Otto Scharmer – Grondlegger van het presencing institute, bekend van zijn Theorie 

U, Leiden vanuit de toekomst – Van ego-systeem naar eco-systeem; 

* Bastiaan Baan – Behoeft in Nederland weinig introductie, sinds vorig jaar 

seminarieleider in Spring Valley; 

* Constanza Kaliks – namens de Vorstand van de Algemene Antroposofische 

Vereniging 

 

Aanmelden via de website  

De viertalige website httpp://www.whitsunconference2017.org wordt nu snel 

gevuld met meer informatie. Via deze website kunt u zich binnenkort ook 

aanmelden voor de conferentie en de jongerenconferentie, kinderen kunnen 

aangemeld worden voor het jeugdkamp op Berka (10-14 jaar).  

 

Toegangsprijzen en steunacties 

De toegangsprijzen voor de conferentie en voor de jongerenconferentie worden 

binnenkort en op de website gepubliceerd, Het zal ook mogelijk zijn om een deel 

van de conferentie bij te wonen. Het organisatiecomité doet een beroep op iedere 

gemeente om intern een fondsje te vormen waar gemeenteleden kunnen doneren om 

deelname mogelijk te maken voor gemeenteleden die de toegangsprijs niet kunnen 

opbrengen. Misschien heeft uw gemeente, of uw gemeentegeestelijke, contacten 

met een verafgelegen of pioniersgemeente in het buitenland en kunt u het financieel 

mogelijk maken dat enkele leden uit zo’n gemeente de conferentie kunnen 

bezoeken.  
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Aankondigingen 

 

   
 

De driedelige serie 'Sacramenten in de Christengemeenschap' is compleet 

In september is het derde en laatste deel van de serie 'Sacramenten in de 

Christengemeenschap' verschenen. De serie volgt de levensloop van de mens en is 

bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de 

Christengemeenschap in de diensten gebeurt.  

Het eerste deel (W. Bos, 'Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding') 

gaat over onze diensten voor kinderen vanaf de geboorte tot hun veertiende jaar. 

Het verscheen in 2012, de tweede iets gewijzigde druk in 2016. Het tweede deel 

(M. de Nooij, B. Hessen, M. Driesens, 'De sacramenten van het altaar, het gesprek, 

het huwelijk') gaat over de diensten in het volwassen leven: de 

mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek 

(biechtsacrament) en de huwelijkswijding. In dit deel wordt ook ingegaan op de 

huiscommunie, de dagsluiting en de huwelijksviering voor gelijkgeslachtelijke 

paren. Dit deel verscheen in 2014, de tweede ongewijzigde druk in 2016.  

Het nu verschenen derde deel (M. Driesens, 'Rondom het sterven - Stervenswijding, 

Uitvaartdienst, Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene) gaat over het 

levenseinde, waarbij de auteur ook ingaat op wat daar bij komt kijken op het gebied 

van stervensbegeleiding, waken, het leven met de gestorvenen. Tevens gaat zij in op 

diverse actuele vragen rondom het levenseinde. De verwachting is, dat niet alleen 

onze eigen leden en belangstellenden (en hun toekomstige nabestaanden) veel aan 

de inhoud van dit derde deel zullen hebben, maar dat het ook een ruimere kring van 

mensen zal interesseren.  

Er wordt voor het derde deel geen centrale boekpresentatie georganiseerd, maar in 

veel gemeenten zal in de herfst aan de verschijning ervan (en daarmee aan het 

gereed komen van de serie) aandacht worden besteed. De boekentafels streven 

ernaar om het boek met de twee eerdere delen dan op tafel te hebben liggen voor de 

verkoop, de boeken kosten €10 per stuk. 

 

Marianne de Nooij 

geestelijke in de gemeente Amsterdam en redacteur van de serie 

 

Kersttijd in Eindhoven 
Het is een mooie traditie in onze gemeente om in de Kersttijd ons in alle rust te 

buigen over een thema. Deze keer wordt dat ‘de 12 zintuigen’. Hiervoor zijn we 

nog op zoek naar mensen die zich met dit onderwerp willen verbinden en de 

resultaten ervan met de aanwezigen willen delen. In oktober komen we met de 

voorbereiders bijeen om de werkwijze te bespreken en de zintuigen te verdelen. 
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Herinneren, kun je dat oefenen?  
28 september, 12 en 26 oktober, 10.00 – 12.00 uur minicursus. 

Het is belangrijk om je dingen te kunnen herinneren. Dat dat niet vanzelfsprekend 

gaat, beleven we keer op keer.  

Deze drie ochtenden verkennen we het gebied van de herinnering. De ochtenden 

worden begeleid door Hanneke Wetzel, (Praktijk voor gesprekken over 

levensvragen) en Marie-Hélène van Tol, geestelijke.  

Aanmelden tot uiterlijk 23 september bij Marie-Hélène van Tol, tel. 026 - 362 1769 

Kosten: Een vrijwillige bijdrage. 

Plaats: Johanneskapel, Brugstraat 5, 6811 MB Arnhem. 

 

Boek en werkboek over kleuren in de cultus 
In de Christengemeenschap in Arnhem hebben we gedurende drie jaar maandelijks 

de kleuren geschilderd die in het kerkelijk jaar rond en aan het altaar te zien zijn. 

Uit dit proces kwam het idee voort om wat wij daaraan ontdekt en beleefd hebben 

met anderen te delen middels een boek (92 blz. A5) en een werkboek (24 blz. A5). 

De opzet van deze publicatie is drieledig. Het inhoudelijke boekje vertelt over (a) 

de kleuren in de liturgie (de christelijke eredienst) en (b) over kleur als fenomeen. 

Alle kleuren die in De Christengemeenschap door het jaar heen toegepast worden, 

worden beschreven. Gedichten en uitspraken ondersteunen deze inhoud. Enkele 

bijgevoegde kleurstalen in het werkboekje geven een indruk van de kleur en 

kleurnuances en kunnen behulpzaam zijn bij het schilderen. Het werkboekje kan 

een helpende hand bieden om zelf de kleuren te gaan schilderen en te beleven. 

Het boek en het werkboek zijn geschreven door Ans van Capellen, kunstzinnig 

therapeut, en Marie-Hélène van Tol, geestelijke. De boekjes zijn binnenkort te koop 

via de boekentafel van uw eigen gemeente. 

Voor verdere informatie: mhtolh@online.nl. 
 

Jeroen Bosch en het laatste oordeel  

- een blik in onze tijd ? – 

Op 30 september-1 en 2 oktober wordt in Eindhoven een Michaelbijeenkomst 

gehouden. 

Plaats van samenkomst: Kerk van de gemeente Eindhoven, Dorpstraat 122, 

Veldhoven 

 

Dwaasheid en zonde spelen een belangrijke rol in de kunst van Jeroen Bosch. Men 

was destijds overtuigd dat de zonden van de mensheid zo waren toegenomen, dat 

het laatste oordeel onvermijdelijk was. De wereld stond op de drempel van een 

tijdperk; de profetie van de Apocalyps zou worden geopenbaard. De mens moest 

zichzelf leren kennen om zijn ziel met behulp van Maria te kunnen louteren. 

Daarom was Jeroen verbonden met de Zwanenbroederschap te ‘s-Hertogenbosch. 

Hier werd het religieuze dagritme en de innerlijke zuiverheid beoefend. Zijn 

bijdragen waren zijn schilderijen. Een rijke beeldentaal verbonden met een gekund 

vakmanschap. Het lijkt of hij met zijn innerlijk apoca 

lyptische wezen, de mens met zijn beelden op zijn schilderijen naar het Nieuwe 

Jeruzalem wil leiden.  

In onze tijd staan wij ook weer op de drempel. Nu moet de mens zichzelf leren 

richting geven en met behulp van Michaël kan hij de draak - het Boze- leren 

aanzien. Het werk van Jeroen Bosch kan ons daarbij helpen. 

mailto:mhtolh@online.nl
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Animosa Trio in de Rafaelkerk in Zeist 

Door: Jacoba Dilg-van der Hoeven (zang), Susanne Kühnemann (blokfluit) en 

Laura Hölzenspies (klavecimbel) 

Datum: zaterdag 19 november 2016 

Tijd: 16.00 uur 

Jacoba, Susanne en Laura brengen thema’s als ‘de liefde’ tot leven in prachtige, 

soms religieuze, werken uit de barok. Ook melodieuze en virtuoze composities 

passeren de revue. De cantates van bv. Telemann en Händel vormen een grote 

inspiratiebron. 

De muzikanten volgden alle drie een professionele opleiding. Ze beperkten zich 

daarbij niet slechts tot één discipline. Ieder deed met zowel zang als instrumenten 

ervaring op, waardoor zij zich goed kunnen inleven in elkaars partij. 

Op deze zaterdagmiddag spelen zij muziek van o.a. Händel, Telemann en Scarlatti. 

De toegang is vrij, na afloop wordt gecollecteerd. 

 

Rafaelkerk Zeist, boekenmarkt op 22 oktober, het is bijna zover! 

Graag herinneren wij u eraan dat de jaarlijkse boekenmarkt op komst is.  

Op zaterdag 22 oktober van 10.00 – 15.30 uur zal deze gehouden worden in ons 

kerkgebouw.  

Boeken kunt u inleveren vanaf zondag 16 oktober.  

Niet stiekem uw boeken vast dumpen in de opbaringsruimte; deze moet vrij blijven 

voor opbaringen.  

Romans, woordenboeken en grammatica’s worden niet aangenomen. Het sorteren 

van de boeken op thema gebeurt in de week van 17 oktober 9.00 uur t/m donderdag 

20 oktober 12.00 uur. Daarna worden de laatste restjes weggewerkt en vrijdag 

begint het inrichten van de markt.  

Denkt u er alstublieft aan uw boeken tijdig in te leveren, zodat we deze planning 

kunnen aanhouden.  

 

Begin oktober komt er een intekenlijst op het prikbord te hangen, waarop helpers 

zich kunnen intekenen. Ook zal weer gevraagd worden of u iets wilt bakken voor de 

koffiehoek en of dat iets zoets of iets hartigs zal zijn.  

Voor het afbreken van de markt, op zaterdag middag om 15.30 uur, hebben we ook 

weer vele handen nodig. 
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Als u ruime keus wilt, komt u dan vroeg. De laatste drie kwartier van de 

boekenmarkt, dus vanaf 14.45 uur, is het ‘happy hour’, dan gaan alle boeken voor 

€0,50 per stuk weg, afgezien van dure kunstboeken met veel platen. 

Wij hopen op weer een gezellige dag. 

 

Free van der Kolk (030 695 2589), Noor van den Breemer, Guila Schreuders (030 

252 0132) 

 

60 jaar Christengemeenschap Leeuwarden. 

Op 24 september a.s. is het 60 jaar geleden dat er in Leeuwarden de eerste 

MWD plaatsvond. 

Tien jaar geleden hebben we het 50 jarig jubileum uitgebreid gevierd, maar 

dit jaar doen we dat niet op die manier maar presenteren wij een KRONIEK die op 

dit moment in de maak is bijéén van onze leden 

 

Diverse mededelingen 

Gezocht 

Een historicus gebruikt voor zijn onderzoek de jaargangen 1945-1997 van het blad 

De Christengemeenschap. Hij zou graag beschikken over een eigen set van deze 

jaargangen, zodat hij niet iedere keer naar een archief of bibliotheek hoeft te reizen. 

Is er iemand die deze jaargangen nog in een doos op zolder heeft staan? 

U kunt bericht sturen aan secretariaat@christengemeenschap.nl 

 

Samenvatting van de vergadering van de Landelijke Raad 

Gehouden op 24 september 2016 te Antwerpen 

De vergadering van de landelijke raad werd deze keer gehouden in Antwerpen. 

Antwerpen is een gemeente van de Christengemeenschap die momenteel het 

allergrootste deel van België en bovendien de gemeente in Zeeland bedient. De 

geestelijken, Hilde Cauwenberg en Paul-Philippe Stevens, vliegen iedere maand uit 

naar zowel Gent als Middelburg om de mensenwijdingsdienst te celebreren en 

gesprekken te voeren. Daarnaast komen de Franstalige Belgen iedere maand naar 

Antwerpen om de mensenwijdingsdienst in hun eigen taal bij te wonen. In het 

prachtige gebouw van de kerk, met daaromheen een tuin die lag te baden in de 

herfstzon, kwam men bij elkaar en liet zich Bourgondisch onthalen. 

Twee belangrijke punten moesten worden doorgeschoven naar de vergadering van 

november: het jaarverslag van de Kinder- en Jeugdkampen én de steunaanvraag van 

de gemeente Arnhem. In beide gevallen was op dit moment nog niet voldoende 

informatie aanwezig om tot besluitvorming te kunnen komen. 

Heel uitgebreid werd gesproken over de Internationale Pinksterconferentie die met 

Pinksteren 2017 wordt gehouden in Den Bosch. Dit grote evenement, waarbij men 

rond de vijftienhonderd deelnemers uit de hele wereld verwacht, komt nu dichter 

bij. De opzet van het programma begint nu duidelijk te worden en ook over andere 

aspecten van de conferentie, zoals de website, slaapgelegenheid, de inzet van 

vrijwilligers, programma’s voor kleine kinderen en nog veel meer kon het 

organiserend comité nu uitgebreid informatie geven. Het is duidelijk dat rond het 

motto van de conferentie, ‘Spelen met vuur’, een groots evenement wordt opgezet. 

Binnen uw gemeente zal dan ook op heel wat vrijwilligers een beroep worden 

gedaan. 

 

De vergadering hield zich verder bezig met een aantal kleinere organisatorische 

zaken. Men nam kennis van aankoop en verkoop van een aantal woningen voor 

geestelijken, van de benoeming van twee nieuwe bestuursleden in het Latijns-

Amerika Hulp Fonds en van het verschijnen van het derde boekje over de 

sacramenten binnen de Christengemeenschap. 
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