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Ten geleide
In de herfstelijke natuur vindt een proces van scheiding plaats: wat kiemkracht
heeft voor de toekomst blijft; het andere vergaat. De tijd waarin wij leven, zou
je de herfsttijd van de mensheid kunnen noemen. Ook daar vindt een
vergelijkbaar proces van scheiding plaats. Dit proces echter voltrekt zich, in
tegenstelling tot de natuur, in een dramatisch gebeuren: De draak bedreigt de

vrouw die baren zou om haar kind, zodra zij gebaard zou hebben, te
verslinden (Openbaring 12). De toekomst van de mensheid staat op het spel.

Michaëlische strijd tegen de krachten van de draak is tot een noodzaak
geworden. Daartoe roept de Zwitserse kunstenaar Eugen Renggli op in zijn
beeldhouwwerk (zie afbeelding op de omslag): De engel staat stevig en toch
vrij van de zwaartekracht. Van zijn gestalte – met name van de tegengestelde
richting van zijn vleugels – gaat een van boven naar beneden dynamische
werking uit. In het lijnenspel overheerst het diagonale. Dit richt zich als een
lans op de draak. De slang is het tegenbeeld van de engel: een hoekig, in
zichzelf gesloten, aan de aardse zwaarte gekluisterd wezen.
Waar wordt deze strijd gestreden? Als één van de strijdtonelen zou je het
denken van de mens kunnen noemen: De vrije geest trekt ten strijde tegen het
intellectuele, aan de werking van de materiële wereld gebonden, denken.
De vrijheid van de menselijke geest is in het geding - Michaëlische moed is
gevraagd!
Katarina Knijpenga

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten op drie
zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om 10.00 uur. Voorts is er
één keer op donderdag om 10.00 uur een dienst gepland 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.
Diensten van 29 september t/m 30 oktober:
Michaëlsdag donderdag 29 september, 10.30 uur, zondag 2 oktober,
donderdag 6 oktober, zondag 9 oktober, donderdag 13 oktober (Duitstalig),
zondag 16 oktober, donderdag 27 oktober en zondag 30 oktober (zie N.B.)
Diensten in november
Donderdag 3, zondag 6, donderdag 10 (Duitstalig), zondag 13, donderdag
24 en zondag 27.
N.B. Op zondag 30 oktober begint de wintertijd. De klok wordt één uur
achteruit gezet.
De feesttijden
Michaëlstijd:
donderdag 29 september t/m zaterdag 29 oktober
Trinitarische tijd: zondag 30 oktober t/m zaterdag 26 november
Adventstijd:
zondag 27 november t/m zaterdag 24 december
Het evangelie in de dienst
29 sept. en
2 okt.
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november

Mattheüs 22: 1-14
Openbaring 12: 1-12
Efeziërs 6: 10-18
Openbaring 19: 11-16
Openbaring 1: 9-20
Openbaring 3: 1-6
Openbaring 7: 9-17
Openbaring 21
Lukas 21: 25-36

De koninklijke bruiloft
De strijd in de hemel
De goddelijke wapenrusting
De witte ruiter
De mensenzoon
De brief aan de gemeente te Sardes
De mensheid in witte gewaden
Het nieuwe Jeruzalem
Waakt en bidt!

Gemeenteliederen
Michaëlstijd:
Laten wij afleggen / Dood noch leven
Trinitarische tijd: Zie ons aan in Uw offer verenigd / De God van de vrede
Adventstijd:
O neig uw oor tot mij / De God van de vrede

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 kan van dit ritme
worden afgeweken.
Data: zondag 9 oktober, zondag 6 en 27 november.
Voorafgaand aan elke zondagsdienst wordt er om 9.30 uur een verhaal verteld
en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen. Hierbij zijn behalve
de kinderen ook de ouders en andere volwassenen welkom.
Het evangelie in de zondagsdienst
9 oktober:
Openbaring 12 De strijd in de hemel
6 november:
Openbaring 4
De hemelse troon
27 november:
Lukas 1
De verkondiging van de engel aan Maria
De liederen in de zondagsdienst
Michaëlstijd:
Onoverwinlijk sterke held
Trinitarische tijd:
Wees gij een leid-ster boven mij
Adventstijd:
Maria door een doornwoud ging

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur, één keer in de maand.
De viering wordt gehouden op een zondag, wanneer er geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half
uur. Het is een viering van en door de aanwezige gemeenteleden.
Rondom het credo, 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
gedicht, een lied en/of een tekst ter overweging.
Na de gemeenteviering is er knutselen voor de kinderen en eten we iets
lekkers; het thema is hierin het jaarfeest. Het is een vrolijke zondagochtend.
Data: zondag 23 oktober en zondag 20 november.

Cursus over de brief van Paulus aan de Galaten
Zaterdag 10.30 - 11.45 uur
Deze cursus is in september begonnen en wordt voortgezet op:
1 en 29 oktober, 19 november en 10 december.
Er is koffie en thee vooraf om 10.15 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
Cursus over het Johannesevangelie
Dinsdag 19.30 uur
Deze cursus vindt in een driewekelijks ritme plaats en wordt begeleid door
Katarina Knijpenga.
Data tot Kerst: 18 oktober, 8 november, 29 november en 13 december.
Het loflied van Aart van der Leeuw
Michaëlsdag, 29 september om 12.00 uur
Aansluitend aan de dienst, na een korte koffiepauze, zal Carien van Westing
dit bijzondere Michaëlverhaal vertellen.
Michaël als innerlijke ervaring
Zondag 2 oktober, 12.00 - 12.30 uur
Aansluitend aan de dienst zal Siegwart Knijpenga een beschouwing houden
over het bovengenoemde thema.
Michaëlsviering
Zondag 16 oktober 12.00 - 13.00 uur
Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. Vervolgens gaan
we aan het werk met het thema: ‘De goddelijke wapenrusting’ (Efeziërs 6). Na
een korte inleiding wordt er in kleine groepen gewerkt aan het thema. Tot slot
zullen we de vruchten van dit groepswerk bijeen dragen en met elkaar delen.
(Zie ook mededelingen ‘Nieuws uit de programmacommissie’)

Tweeluik Natuurlijk sterven – sterven als overgang
I
Zaterdag 5 november om 10.30 uur zal Marga Hogenboom een inleiding
houden over vragen die met betrekking tot het sterven in onze tijd aan de
orde zijn.

Sterven is een heel persoonlijk intiem gebeuren, wat ons allemaal te wachten
staat. In onze gedachten over sterven heerst vaak vooral angst. We zijn bang
voor pijn, verlies van waardigheid en controle.
Wat als sterven ook een machtig groots gebeuren is, waar we veel aan kunnen
beleven?
In ons huidig medisch denken is het antwoord op het stervensproces morfine
en dormicum, twee middelen die het bewustzijn verlagen zodat we in een
droom- en slaaptoestand komen waarbij we een ‘zachte’ dood hebben.
Kan dit anders? Kunnen we vol bij bewustzijn sterven? Als antroposofisch arts
wil ik hierover in gesprek komen en ervaringen delen over de steun die de
antroposofische benadering hierbij kan bieden.
Marga Hogenboom
II
Zondag 6 november om 12.00 uur zal Katarina Knijpenga aansluiten met
een inleiding over het thema ‘sterven als overgang’. Sterven is immers niet
alleen het einde van het leven, het is tevens de overgang naar een ander
bestaan.
Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk op deze overgang voorbereiden?
Hoe kan het sterfproces religieus worden begeleid? Is het van belang op welke
wijze we het sterfmoment ondergaan?
Na beide inleidingen is er gelegenheid tot gesprek.
Opening van de expositie van werk van Janneke Rosenbrand
Zaterdag 12 november om 10.30 uur
Janneke Rosenbrand zal bij de opening van haar expositie ‘Licht en duister’
aanwezig zijn.

Gemeenteavond ter afsluiting van het kerkelijk jaar
Donderdag 24 november, 20.00 - 21.45 uur
Op de drempel van het nieuwe christelijke jaar dat met advent begint, kijken
we terug op de achter ons liggende periode. We zullen de gestorvenen
herdenken en met elkaar delen wat onze wensen en verwachtingen zijn voor
de toekomst.
De bijeenkomst zal worden besloten met een cultische dagsluiting.
Werbeckzang
Op donderdagavond zal er weer gezongen worden. Informatie betreffende de
afspraken in oktober en november bij Ina van der Post, tel. 071-5140976.

Mededelingen
Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 11 oktober en 8 november om 14.00
uur.

Uit de taakgroepen
Nieuws uit de programmacommissie
Beste allemaal,
29 September is de dag van de aartsengel Michaël.
Dan begint de Michaëlstijd, die vier weken zal duren.
Er zijn diverse activiteiten bedacht om op verschillende manieren naar deze
aartsengel te kijken en naar de invloed die hij heeft en/of kan hebben.

Die staan allemaal in de agenda.
-Donderdag 29 september om 12.00 uur
vertelt Carien “Het Loflied” van Aart v.d. Leeuw, na de
mensenwijdingsdienst.
-Zondag 2 oktober om 12.00 uur
verzorgt Siegwart Knijpenga een inhoudelijke bijdrage met als titel: “Michaël
als innerlijke ervaring”, aansluitend aan de mensenwijdingsdienst.
-Op zondag 16 oktober om 12.00 uur
zouden wij na de mensenwijdingsdienst samen met zoveel mogelijk
aanwezigen een Michaëlsviering willen houden in onze gemeente met als
thema “De Goddelijke Wapenrusting”. (Efeziërs 6)
De programmacommissie hoopt op een grote opkomst, zodat het een
werkelijke gemeenteviering kan worden.
Mocht u erbij willen zijn, maar vervoersproblemen hebben, neemt u dan
contact op met Carien of Tromp.
Wij wensen u een goede Michaëlstijd.

Uit het convent
Exposities in de koffieruimte
Met voldoening kijken we terug op de eerste expositie in ons gebouw met
werk van Rien Zwijnenburg. De expositie werd door de gemeente met grote
belangstelling ontvangen. Nu, vier maanden later, zijn we er nog steeds niet
op uitgekeken.
Rien heeft ons een bijzonder aanbod gedaan: we mogen één schilderij kiezen
en in de gemeente houden.
Naar verwachting zal Rien zijn werk in oktober ophalen.
Intussen hebben we Janneke Rosenbrand benaderd voor een vervolg.
Zij zal een expositie verzorgen voor de wintermaanden met het thema ‘Licht
en duister’.
Op zaterdag 12 november wordt de expositie geopend.

