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Ten geleide
In de jaarlijkse samenhang van ons tijdsverloop hebben de weken van zeven
dagen hun eigen, onafhankelijke plaats. Dat geldt in het bijzonder voor de
week die voorafgaat aan Pasen. Hij voegt zich maar beperkt naar de
vastliggende maandritmen en trekt zo al eeuwenlang zijn eigen spoor door de
geschiedenis. Zijn religieuze oorsprong is bekend: de bijbel beschrijft enerzijds
de schepping van de wereld in zeven grote ontwikkelingsstappen en anderzijds
het lijden van Christus in de Stille Week. De overeenkomst van beide
zevenvoudige processen is zo sprekend, dat deze van zich uit al om een
vergelijking vragen.
Nu spreken vervolgens zowel het Oude als het Nieuwe Testament bij het
plaatsen van de dagen in de samenhang van de week over 'de eerste, tweede tot
en met de zevende dag'. Zij krijgen een getalsmatige waarde. Waarschijnlijk
werden aan deze getalswaarden in de eerste eeuwen na Christus, onder andere
vanuit de Babylonische wijsheid, de namen van de zon en de planeten
toegevoegd: 'zon'dag, 'maan'dag enz. Dit laatste verrijkt de kosmische visie op
deze dagen en hun samenhang.
Nog een stap verder naar de achtergrond van de weekdagen, nu via hun 'kleur'
vanuit een bepaald hemellichaam, leidt de blik naar de zielsmatige kwaliteiten
van de betreffende planeet of de zon, waarnaar die dag is vernoemd.
Zo staan achter de dagen van de Lijdensweek: de achtereenvolgende dagen van
de wereldschepping, de aard van de bijbehorende planeten, hun getalsmatige
waarden van het zevenvoud van deze dagen en de overeenkomstige waarden in
de menselijke ziel. De week zelf werd ingevuld door datgene wat Jezus deed en
onderging. Door de genoemde samenhang, waarin hij deze laatste week van
zijn aardse leven plaatste, had deze de kleur en het wezenlijke begin van een
nieuwe schepping. De bewustwording hiervan plaatst de Christen in de
voortgaande stroom van de mensheidsontwikkeling.
Siegwart Knijpenga
Op Palmzondag 5 april, 12.00 uur zal Siegwart Knijpenga dit thema verder
verdiepen (zie ' Andere bijeenkomsten in de kerk' blz. 7).
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Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand
plaats, te weten op twee zondagen om 10.30 uur en op één donderdag om
10.00 uur. Voorts is er één keer in de maand op donderdag 10.00 uur een
dienst in de Duitse taal.
In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of
donderdag wordt er van dit ritme afgeweken.
De diensten in maart
Zondag 1 maart, donderdag 12 maart, zondag 15 maart, donderdag 26 maart
(Duitstalig) en zondag 29 maart (zie N.B.)
N.B. Op zondag 29 maart begint de zomertijd. De klok gaat dan één uur
vooruit.
De diensten in de Stille Week en met Pasen
Palmzondag
5 april 10.30 uur
Witte Donderdag 9 april 10.00 uur
Goede Vrijdag
10 april 10.30 uur
Stille Zaterdag
11 april 10.30 uur
Eerste Paasdag
12 april 10.30 uur
De diensten van 23 april t/m 17 mei
Donderdag 23 april (Duitstalig), zondag 26 april, zondag 3 mei, donderdag
7 mei en zondag 17 mei.
De diensten in de Hemelvaartstijd en met Pinksteren
Hemelvaartsdag
21 mei 10.30 uur
Donderdag
28 mei 10.00 uur (Duitstalig)
Eerste Pinksterdag
31 mei 10.30 uur
Tweede Pinksterdag
1 juni 10.30 uur (Duitstalig)
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De feesttijden
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:
Drie Pinksterdagen:

zondag 9 februari t/m zaterdag 14 maart
zondag 15 maart t/m zaterdag 11 april
zondag 12 april t/m woensdag 20 mei
donderdag 21 t/m zaterdag 30 mei
zondag 31 mei, maandag 1 juni en dinsdag 2 juni.

Het evangelie in de dienst
1 maart
Mattheüs: 4: 1-11
8 maart
Mattheüs: 17: 1-13
15 maart
Lukas 11: 14-36
22 maart
Johannes 6: 1-15
29 maart
Johannes 8: 1-12
5 april
Mattheüs 21: 1-11
9 april
Lukas 23: 13-32
10 april
Johannes 19: 1-15
11 april
Johannes 19: 16-4
12 april
Markus 16: 1-15
19 april
Johannes 20: 19-29

De verzoeking in de woestijn
De verheerlijking op de berg
De uitdrijving van demonen
De spijziging van de vijfduizend
De overspelige vrouw
De intocht in Jeruzalem
Jezus voor Pilatus
De bespotting
Kruisiging en graflegging
Het Paasevangelie
De verschijning aan de elf en aan
Thomas
26 april
Johannes 10: 1-21 De goede herder
3 mei
Johannes 15: 1-17 De ware wijnstok
10 mei
Johannes 16: 1-23 Het gaan naar de Vader
17 t/m 20 mei Johannes 14: 1-2
De weg, de waarheid en het leven
21 t/m 30 mei Johannes 16: 24-33 Vragen in mijn naam
31 mei
Johannes 14: 23-31 De belofte van de heilige Geest
Gemeenteliederen
Trinitarische tijd: Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw woorden
Lijdenstijd:
Wees ons nabij, o Heer / Dood noch leven
Paastijd:
Verrezen is de heer / De God van de vrede
Hemelvaartstijd: Tot de hoogten / De Waarachtige
Pinksteren:
Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige
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De zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1/ groep 3 t/m 14 jaar)
Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op zondag om
10.00 uur.
In verband met de christelijke jaarfeesten wordt er soms van dit ritme en een
enkele keer ook van de tijd afgeweken.
Data:
15 maart
11.45 uur (in verband met het tarwe zaaien)
12 april
10.00 uur (Eerste Paasdag)
17 mei
10.00 uur
31 mei
10 00 uur (Eerste Pinksterdag)
28 juni
10.00 uur (laatste keer voor de zomervakantie)
Voorafgaand aan de zondagsdienst voor kinderen wordt om 9.30 uur een
verhaal verteld en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen.
Hierbij zijn behalve de ouders ook andere volwassenen welkom. In verband
met het tarwe zaaien op zondag 15 maart komt het verhaal te vervallen.
Aansluitend aan de dienst voor kinderen is er in de gemeenschapsruimte een
gezellig samenzijn met Annelies de Wijn, iets lekkers en een knutsel-activiteit
die bij de tijd van het jaar past.
Het evangelie in de zondagsdienst
15 maart Mattheüs 13 De gelijkenis van het onkruid en het goede zaad
12 april
Johannes 20
Maria Magdalena ontmoet de Herrezene
7 mei
Johannes 10
De goede Herder
31 mei
Handelingen 2 Pinksteren
Liederen in de zondagsdienst
Lijdenstijd:
Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn
Paastijd:
Open breekt de aarde / Ik zeg het allen dat Hij leeft
Pinksteren:
Hemelse vlammen dalen neder
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Sacramenten
Priesterwijdingen in Hamburg
Op 7 en 8 maart zullen priesterwijdingen plaatsvinden in Hamburg voor de
volgende kandidaten: Lucienne van Bergenhenegouwen, Nederland, Felicia
Holland, Duitsland, Martti Hyry, Finland, Tiiu in 't Veld, Estland en Fritjof
Winkelmann, Duitsland.

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur (in principe één keer in de maand)
De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half
uur. Het is een viering van en door gemeenteleden. Rondom het credo, het
evangelie en het Onze Vader voegt een ieder toe wat hij of zij heeft
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of gitaar, een lied
en/of een tekst ter overweging.
Data: 22 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni.
Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Zondag 1 maart, 12.00 - 12.45 uur
Aansluitend aan de dienst is er - na een korte opmaat door Katarina
Knijpenga - gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen omtrent de
dienst.
Tarwe zaaien
Zondag 15 maart, 12.15-13.00 uur
Op deze zondag begint de zondagsdienst voor kinderen om 11.45 uur.
Aansluitend is er sap, koffie, thee en iets lekkers in de gemeenschapsruimte.
Er wordt gezongen en een verhaal verteld. Dan is het de beurt aan de kleine en
grote boeren en boerinnetjes om tarwe te zaaien in hun potje en in de grote
bak van de kerk. Meenemen: een potje of bakje met aarde.
Graag na afloop een vrijwillige bijdrage.
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Bijeenkomsten in de Stille Week
In de Stille Week zullen drie van de vier diensten beginnen met een korte
toespraak over de tempel van Salomo.
De tempel van Salomo - een beeld voor de volmaakte mens
Palmzondag 5 april, 10.30 uur
De twaalf toonbroden en de zevenarmige luchter
Witte Donderdag 9 april, 10.00 uur
Het voorhangsel en het Heilige der Heiligen
Goede Vrijdag 10 april, 10.30 uur
Stille Zaterdag 11 april, 10.30 uur: geen toespraak
De religieuze waarden van de dagen van de Lijdensweek
Palmzondag 5 april, 12.00-13.00 uur
Aansluitend aan de dienst zal Siegwart Knijpenga over de religieuze waarden
van de dagen van de Lijdensweek spreken, over hun achtergrond in de
schepping, in de getalswaarden één tot en met zeven en in de kwaliteiten van
de zon en de planeten.
Te bezichtigen zijn er bovendien acht gekleurde reliëfs in esdoornhout met
motieven uit de Lijdensweek.
Lezing van het Lijdens-evangelie
Op Goede Vrijdag 10 april wordt om 15.00 uur het Lijdens-evangelie gelezen
volgens de evangelist Lukas, omlijst door muziek.
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Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Zondag 3 mei, 12.00-12.45 uur
Aansluitend aan de dienst is er - na een korte opmaat door Katarina
Knijpenga - gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen.
Van het groen naar het goud: de weg van Pasen naar Hemelvaart
Hemelvaartsdag 21 mei, 12.00 -12.45 uur
In de Paastijd verschijnen rood en groen aan de casula en de mantel van de
priester aan het altaar. Met Hemelvaart verandert het groen in goud, het rood
blijft.
Na de dienst op Hemelvaartsdag zal Katarina Knijpenga een inleiding houden
over het bovengenoemde thema.
Pinksterviering
Eerste Pinksterdag 31 mei 12.00-13.00 uur
Het programma volgt later.
Euritmie-cursus 'Jaarfeesten' met Christine Mundschin
In acht bijeenkomsten zullen wij de boog spannen van de Lijdens-tijd tot en
met de Johannestijd. Door middel van de inhouden van het evangelie en de
beweging van de euritmie zullen wij de inhouden van de christelijke feesten
gaan beleven. Bij elke bijeenkomst zal de viering van één feest centraal staan.
De cursus vindt plaats op acht maandagen van 10.30 -11.30 uur in de
Vestestraat 49 te Leiden.
Data: 23 maart, 6 april, 20 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni en 6 juli.
Kosten: € 70,00 voor alle acht bijeenkomsten, € 15,00 voor een enkele keer.
Contact en aanmelding: Christine Mundschin, tel. 06-36163412,
e-mail: ch.mundschin@gmail.com, www.bezieldbewegen.nl
Meenemen: makkelijk zittende kleding, euritmieschoenen.
Graag minstens één week vóór de datum aanmelden. De cursus-ochtend gaat
door bij minimaal vier deelnemers. Bekendheid met euritmie is geen vereiste.
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Overige bijeenkomsten
Bijeenkomst in de Thomaskerk te Den Haag, Groot Hertoginnelaan 2
Lezing door Thom Kloes over euthanasie
Donderdag 19 maart, 20.00 uur
Thom Kloes is de samensteller van het boek 'Het maakt uit hoe je sterft Visies op euthanasie' (uitgeverij Christofoor).

Vooraankondiging
De aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld:
Hoe kunnen we samenwerken?
Conferentie met Tanis Helliweil en Bastiaan Baan.
Data: Vrijdag 22, Zaterdag 23 en Zondag 24 mei.
Plaats van samenkomst: Zeister Vrije School, Socrateslaan 22, Zeist.
De voertaal van de conferentie is Engels.
Voor informatie over programma, aanmelding en kosten mail of bel
Ite van Til: itevantil@gmail.com of 06 37339722.

Mededelingen

Uit het gemeenteleven

Priesterwijdingen in Stuttgart
Op 14, 15 en 16 februari werden de volgende kandidaten in Stuttgart tot
priester gewijd: Laurentiu Cimpeanu (Roemenië), Michaël Latham (?) , Eva
Oswald (Duitsland), Julian Rögge (Duitsland), Guido Rosell (Argentinië),
David Schiffer (Duitsland), Gregor Steinle (Duitsland), Manuël Toro
(Colombia), Marianne Wagler (Duitsland) en Hiroyuki Yoschino (Japan).
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Samenvatting van de vergadering van de Landelijke Raad op 16 november
2019
De laatste vergadering van dit kalenderjaar van de landelijke raad werd
gehouden in Zeist. Na het gebruikelijke begin van de vergaderdag, waarbij in
dit geval de gemeenten Zeist, Leiden en Amsterdam zich voorstelden, werd in
het inhoudelijk deel van de dag gesproken over ouderenzorg. Het onderwerp
werd ingeleid door de afgevaardigde van de gemeente Zeist, Hans van Delden
en speciaal voor dit onderwerp was Walrik Holtermans, de locatiemanager van
Valckenbosch en het Leendert Mees Huis, aanwezig.
In de middag werd gesproken over een zelfevaluatie die de landelijke raad wil
houden. De vergadering spreekt zich uit voor dit plan. Daarna zijn de financiën aan de orde. De begrotingen voor 2020 van de Gezamenlijke Kas, het
Huizenfonds en het tijdschrift In Beweging worden goedgekeurd. De begroting van het Toelagenfonds en het Fonds Oudedagsvoorziening wordt besproken en voor kennisgeving aangenomen. De landelijke raad heeft daarvoor
geen goedkeuringsrecht. Er wordt tevens in deze vergadering een nieuwe kascontrole commissie benoemd.

Uit het bestuur
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 10 maart, 7 april, 19 mei en 7 juli om
10.00 uur. De ledenvergadering is op zondag 29 maart, 12.00-13.00 uur.

Uit het convent
'Mijn laatste wens' was de titel van een kort stukje in de mededelingen van het
gemeentebericht in de winter 2012/2013. Er is een aantal leden en
belangstellenden die hun laatste wens tot nu toe niet schriftelijk kenbaar
hebben gemaakt. Om deze reden herhaal ik de tekst van toen.

'Wat zijn mijn wensen wanneer ik ernstig ziek word en kom te overlijden?
Deze vraag zal zich menigeen op een gegeven moment stellen en naar een
antwoord zoeken. Het is van belang, dat je dit antwoord niet alleen mondeling
deelt met familieleden en vrienden, maar het ook op schrift stelt. Dat geeft
duidelijkheid en wordt door de nabestaanden gezien als je laatste wens en
graag uitgevoerd.
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Wanneer er niets op schrift is, laat je het aan de nabestaanden over op welke
wijze je uitvaart wordt verzorgd. Sinds vele jaren hebben wij in de
Christengemeenschap van Nederland/ Vlaanderen voorgedrukte kaarten
waarop je jouw wensen kunt kenbaar maken. Op aanvraag bij de plaatselijke
geestelijke ontvang je twee kaarten om in te vullen. Één is bestemd voor je
eigen papieren, de ander wordt in de gemeente bewaard.
Alle leden en belangstellenden die door een geestelijke van de
Christengemeenschap begeleid willen worden bij het sterven en/of bij hun
uitvaart, kunnen hun keuze schriftelijk te kennen geven. Ook is
ondergetekende graag bereid met jou en/of je familieleden over de
handelingen rondom het sterven te spreken en het één en ander toe te lichten.'
Overleden.
Op vrijdag 13 december 2019 overleed in Vlaardingen Henk de Bruijn,
geboren op 18 november 1937 te Vlaardingen. De begrafenis vond op
donderdag 19 december plaats vanuit de kerk van de Nazarener te
Vlaardingen. Henk de Bruijn ontving in oktober 1983 de priesterwijding in
Stuttgart. Hij werkte in de gemeenten Zeist, Groningen, Driebergen, Haarlem,
Leiden, Den Haag, Middelburg en Rotterdam. Sinds 2011 was hij met
emeritaat. De gemeente in Leiden heeft veel te danken aan Henk de Bruijn.
Hij heeft de gemeente als geestelijke begeleid van september 1982 tot begin
van het jaar 2009.
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