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Beste vrienden,  
  
Wij wensen u een Goede Kerst en een prettige jaarwisseling. 
 
OPROEP: Wie wil het team van de digitale nieuwsbrief komen versterken? 
 
 
ACTUEEL: 
 
Ook dit jaar is het weer gelukt om alle drie de Kerstspelen te kunnen opvoeren! 
 
9 december  (vrijdag) 20.00 uur 

 
Het paradijsspel 
Onder regie van Martine Hoogerwaard, leraar Rudolf Steiner 
basisschool Prinsenland, is de spelersgroep hard aan het werk 
gegaan om het Paradijsspel weer opgevoerd te krijgen. In de eigen 
school, maar ook bij ons op vrijdag 9 december om 20.00 uur. 
 

 
17 december  (zaterdag) 17.00 uur 

 
Het Kerstspel of Geboortespel  
Ook dit jaar wordt het traditionele Oberufer Kerstspel weer 
opgevoerd in de kerk en bij Orion, met de muziek van Thiele in plaats 
van die van van der Pals. Iedereen, kinderen en volwassenen, is van 
harte uitgenodigd om de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, 
de geboorte van het Christuskind en de zoektocht van de herders 
naar dat kind mee te maken.             
Michaelkerk: zaterdag 17 december om 17.00 uur, inloop 16.30 uur 
Orion: vrijdag 23 december om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur 
 
 

 
7 januari (zaterdag) 20.00 uur 

 
Het Driekoningenspel 
De aanbidding van de Koningen. De Koningen gaan op weg de Ster 
volgend, maar ook zoekend en ‘tastend’, naar binnen en naar buiten. 
Zij brengen hun geschenken mee: Goud, Wierook en Mirre; in de Tijd 
ontwikkelde krachten van wijsheid, offergave en genezing. Maar 
Herodes de Tiran heeft iets anders voor ogen. Hij biedt de hoofdman 
zijn halve rijk om te voorkomen dat de nieuwe Koning wordt geboren. 
De hoofdman sluit dit drama af in diepe verwarring en innerlijke 
ontsteltenis; in zijn ziel brandt de strijd tussen licht en donker. Maar 
de Engel wenst  ons, van God de almachtige, een goede nacht. 
Komt allen, jong of oud, arm of rijk 
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24 december  Kerstavond 16.00 uur voor ouders en kinderen 
 

Kerstavond is vaak een heel bijzonder moment. In oude tradities 
leefde en leeft nog steeds het inzicht dat de nieuwe dag begint op het 
moment dat de eerste sterren aan de hemel verschijnen. Op  
Kerstavond kondigen die sterren dan niet alleen een nieuwe dag aan, 
maar het begin van iets volledig nieuws: een geboorte die in wezen 
alles verandert. Bovendien is deze 24e december een dag die aan 
Adam en Eva gewijd is en daarmee de gebeurtenis waarop de komst 
van Christus naar de aarde een antwoord was. Je zou 
Kerstavond kunnen zien als een moment waarop alles samenkomt 
wat al heel lang en ook gedurende de adventstijd van ruim vier 

weken aan verwachting in de mens leefde.  
In de avondschemering van deze Kerstavond richten we in de Christengemeenschap als 
begin van de Kersttijd een samenzijn in voor ouders en kinderen. Er wordt een Kerstverhaal 
verteld, we zingen gezamenlijk kerstliederen en eten en drinken als afsluiting samen iets 
lekkers.  
De tijd is voorzien van 16.00 tot omstreeks 17.15 uur 
Het zou fijn zijn als je even laat weten of je er bij bent met je kinderen in verband met onze 
voorbereiding. 
 
Hartelijke groet,  
de jaarfeestencommissie 
Ignaz Stegeman, Patricia van Mil, Christine Jacobsthal, Kapinga Mwamba, Nadine Boers 
 
Adres: Michaelkerk (naast Dirk v.d. Broek, achter CS), Lumeystraat 35, 3039 ZN 

 
 
25 december  Kerstontbijt 8.30 uur 
 

De sfeer in de vroege ochtendschemering is heel speciaal, het heeft 
iets van een gewijde, blijde verwachting... 
Als kind ervoer ik dit al, na de nachtmis van zes uur 's-ochtends in 
het donker en dan het kerstontbijt met alleen kaarslicht. 
En wat is er mooier dan dit met elkaar te delen in de kerk bij de 
boom? 
 

Petra en ik zorgen voor de sfeer, de koffie/thee en als ieder iets kleins te eten meeneemt, 
dan hebben we een rijk gevulde dis! 
Moge het Kerstkind binnenkomen en geboren worden in ons. 
Lenneke Savenije 

 
 
28  en 30 december Kerstworkshop “Geboorte”  10.30 uur 

 
We komen 2 ochtenden samen na de mensenwijdingsdienst. 
 
Na een inleiding over het thema ‘geboorte in de mensheid’ zullen we 
in de inspirerende sfeer van de twaalf heilige nachten met elkaar in 
gesprek gaan.  
Daarna zullen we onder begeleiding van Bernadette Greeve in stilte 
kunstzinnig werken met o.a. pastelkrijt. Hierbij gaat het vooral om het 
proces van je innerlijk te verbinden met het thema en minder om het 
uiteindelijke resultaat.  Ervaring is niet nodig.  
van harte welkom!
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TERUGBLIK: 
 
5 oktober 20.00 uur Gemeenteavond “Vlam vatten – Creatieve geest” 
                                                                                                                                                

Na een inleiding door Hanske Rijpma van de groep versterking met 
een verslag van de afgelopen 2 jaren en de vruchten die het heeft 
opgeleverd, werd de vraag gesteld hoe belangrijk de 
Christengemeenschap voor ieder van ons is, wat je droom is en 
welke stap je wilt gaan zetten voor de verwezenlijking ervan.  
Dit laatste kon je op een mooi gevormd  blad schrijven. De 
verschillende bladeren werden om de kaars gelegd en de 
onderwerpen daarop zullen door de versterkingsgroep worden 
opgepakt om mee verder te gaan. 
José Mosseveld vertelde over de Pinksterconferentie 2017. Er zullen 
avondlezingen zijn, ochtendlezingen en workshops. Er zullen 5 
mensenwijdingsdiensten per dag zijn, in 5 verschillende talen.  

Er is  een jongerengroep, groepen voor cultus, cultische muziek, aankleding en 
communicatie. Opening is vrijdagmiddag 2 juni 2017 en de afsluiting dinsdagmorgen 6 juni 
2017. Thema: “Vonk vatten – enthousiast worden en vuur ontsteken”. 
De jongerengroep ( oudgedienden vanuit de zomerkampen ) heeft nog verteld over hun 
voorbereiding o.a. door de Pinksterconferentie dit jaar in Hamburg te bezoeken. Zij hopen 
dat ze er in slagen dat de jongeren aan het einde van de Pinksterconferentie 2017 een 
vuurtje in zichzelf ontdekken dat de Christengemeenschap er is voor hen. Ook werd het idee 
geopperd een zustergemeente te adopteren. Dit idee is door het bestuur opgepakt en er is 
inmiddels een groep gevormd die hiermee aan de slag gaat ( Zie het Lima project ). 
Yvonne van Delft 

 
 
2 november Gemeenteavond “Allerheiligen en Allerzielen” 
 

Met de aanwezigen hebben wij na de inleiding door José Mosseveld 
met elkaar gesproken over heilig en wat dat betekent, zowel in de 
katholieke, christelijk orthodoxe zin,  als in onze eigen beleving. Het 
was leuk te ervaren wat hier allemaal uit voort kwam. Ook werd er 
een mooi gedicht gelezen van Gerhardt Reisch om zo verder te gaan 
met de betekenis van Allerzielen. 

Hanske Rijpma toonde ons het doosje dat elke keer gebruikt wordt in de leesgroep. Alle 
deelnemers aan die groep hebben een naam op een papiertje geschreven van iemand die is 
overleden en aan wie zij een gedenkmoment zouden willen besteden. Elke keer wordt aan 
het begin van de leesgroepavond een papiertje gepakt uit het doosje en wordt er over de 
persoon die daarop staat iets verteld. 
Ook kregen de aanwezigen deze avond een papiertje uitgereikt, mochten daar een naam op 
zetten van een overleden persoon en bij de kaars in het midden leggen. Om beurten 
vertelden wij wie er op de papiertjes stonden en hebben zo herinneringen gedeeld aan deze 
overledenen. Het was een intense, intieme en warme avond. 
Yvonne van Delft 

 
 
30 november 20.00 uur Gemeenteavond over “ons gebouw”  
 

Het thema van deze avond was “Architectuur als brug tussen 
materie en geest “. De architect Pieter van der Ree heeft ons 
meegenomen op een reis door de tijd, van de vroegste tempels uit 
de prehistorie, via de tempels in Egypte en Griekenland, naar 
Chartres en het eerste en het tweede Goetheanum (organische 
architectuur). Het was indrukwekkend en inspirerend om te zien hoe 
tot in de 19e eeuw de cultus en zijn architectonische behuizing een 
eenheid vormden.  



4 
 

Nadat dit principe voor een deel verloren ging, brengt Rudolf Steiner de spirituele inhoud en 
de vorm in zijn ontwerpen weer bij elkaar. Ditzelfde streven had ook de architect Henk 
Hupkes: hij bouwde tientallen kerken, waarvan drie voor de Christengemeenschap (in 
Amsterdam, Rotterdam en Zeist). 
Speciale aandacht was er deze avond voor de maatverhoudingen van tempels en kerken uit 
het verleden. Voor Henk Hupkes was de maatvoering ook een heel 
belangrijk aspect van een gebouw. In onze Michaëlkerk gebruikte hij 
een veelvoud van de hoek van 9 graden, afgeleid uit het pentagram, 
en de gulden snede. 
In het nagesprek werd stilgestaan bij het feit dat het bijzonder was 
dat Henk Hupkes, 45 jaar na de voltooiing van het kerkgebouw, 
aanwezig kon zijn bij de naamgeving van onze kerk en dat hij zo blij 
was met de kerk en haar naam. 
Er werden herinneringen opgehaald aan Henk en het was fijn dat 
drie van zijn kinderen op deze avond aanwezig waren. 
Heel bijzonder was het verhaal van de overbuurvrouw, mevr. Thea 
Tuk, die sinds haar jeugd al hier woont en kon vertellen hoe zij de 
kerk gebouwd heeft zien worden. 
 
Yvonne van Delft met dank aan Lieke en Pieter van der Ree voor hun aanvullingen 

 
 

 

HET LIMA PROJECT 

 

Met het oog op de komende Pinksterconferentie is het idee ontstaan om te onderzoeken of 

we geïnteresseerden uit Zuid-Amerika – zoals u misschien weet heeft Ignaz warme banden 

met Lima – kunnen ondersteunen, zodat ook zij deel kunnen nemen aan de conferentie. Die 

ondersteuning zien we niet alleen in financiële zin, maar ook ‘in natura’. 

Dat laatste zien we als volgt: zou het niet leuk zijn om de mensen, die meer dan 20 uur 

reizen om van Zuid-Afrika naar Den Bosch te komen, de mogelijkheid te bieden om wat extra 

dagen in Nederland te blijven, zodat ze kennis kunnen maken met ons land. 

Een slaapplaats, excursies en ontmoetingen met anderen…….. 

Iedereen die hierover ideeën heeft of die zich praktisch in wil zetten is van harte uitgenodigd 

om contact op te nemen met Rudolf van Lierop (010-4588895) of Lida Veringmeier (010-

4657150). 

 
 
 
 
 
Redactie: Yvonne van Delft, Thea van Veen 


