
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘De geest wordt rijk 
door wat hij ontvangt; het 

hart wordt rijk 
door wat het geeft.’ 
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Pasen 

In de lente trekt het licht van de zon in de ontkiemende planten 

binnen. Ze worden door haar tot leven gewekt. Het zonnelicht wordt 

zelf tot stof verdicht en sterft in de plant. Zo ontstaat echter het leven 

op aarde, want de plantenwereld zelf voedt op haar beurt de hogere 

natuurrijken. Uiteindelijk brengt het licht van de zon, terwijl het in de 

stof sterft, het leven op aarde voort. 

Wat wij als licht waarnemen is slechts de buitenkant van een geestelijk 

wezen, dat zich openbaart in het woord van Christus: ‘Ik ben het licht 

der wereld’.  

Wanneer we dit woord laten samenklinken met het opbloeiende leven 

in de natuur dan blijkt onverwacht een grote overeenkomst: Het leven 

van de natuur en het lijden en het sterven van Christus worden in 

diepere zin één. Het zonnelicht en Christus – het uiterlijk en innerlijk 

aspect van hetzelfde wezen – sterven in de aardewereld en scheppen 

zo nieuw leven. 

Maar daar waar wij het zonnelicht en het voedsel als geschenk van de 

natuur zonder al te veel bewustzijn tot ons nemen, wacht Christus op 

onze vrije daad wanneer hij spreekt: ‘Neemt en eet hiervan, dit is mijn 

lichaam’. 

Niets anders dan de liefde voor zijn wezen, de dankbaarheid voor zijn 

offerdaad, de vreugde voor het nieuw ontstane toekomstperspectief 

en de vrije wil om dit mee te verwerkelijken noopt ons ertoe op zijn 

aanbod in te gaan. 

Hilde Cauwenbergh 
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De mensenwijdingsdienst 

● 10.30 uur zondag,  
● 09.30 uur dinsdag en woensdag, 
● 07.30 uur vrijdag 
Voor eventuele uitzonderingen, zie de agenda achterin.  
 
De zondagsdienst voor kinderen elke veertien dagen 

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar is er voorafgaand aan de zondagsdienst 
een verhaal en wordt met elkaar het lied geoefend dat in de dienst 
gezongen wordt. De dienst begint om 10.00 uur. 
Zie voor data de agenda achterin. 
  
Verhaal op zondag  

Veertiendaags is er voor kinderen - uit zowel de klassen 1 tot 3 als 4 
tot 6 - een verhaal van 9.30 tot 9.55 uur. 
 
Jeugdwijding 
Dit sacrament op de drempel van de jeugd vormt een onlosmakelijk 
geheel met de daaropvolgende mensenwijdingsdienst. In deze 
mensenwijdingsdienst maakt de gemeente dan ook ruimte voor de 
eerste communie van de jongeren door zelf niet ter communie te 
gaan. 
 
Beschikbaarheid geestelijken 

De geestelijken zijn op afspraak beschikbaar voor gesprekken, 
biechtsacrament en huisbezoek. Hun contactgegevens vindt u op de 
achterzijde van de omslag.   
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4 
 

 
Feesttijden en evangelie 
Lijdenstijd  24 maart t/m 20 april 
24 mrt. Luc. 11, 14-36 Uitdrijving van een demon  
31 mrt. Joh. 6, 1-15/26-41 Spijziging van de 5000 
07 apr.:  Johannes 08, 01-12 De overspelige vrouw 
 

Goede Week  14 april t/m 20 april 
14 apr.:  Mattheus 21, 01-11  Intocht in Jeruzalem 
15 apr.:  Markus 11, 12-25 De vijgenboom 
16 apr.:  Lukas 20, 01-18 De erfgenaam 
17 apr.:  Markus 14, 01-11 De zalving 
18 apr.:  Lukas 23, 13-32 Dragen van het kruis 
19 apr.:  Johannes 19, 01-15 Zie De Mens! 
20 apr.:  Johannes 19, 16-42 Kruisiging en graflegging 
 

Paastijd   21 april t/m 29 mei 
21 apr.:  Markus 16  Opstanding 
28 apr.:  Johannes 20, 19-29 Thomas 
05 mei : Johannes 10, 1-18 ‘Ik Ben de deur, de goede herder’ 
12 mei :  Markus 16  Paasevangelie (Jeugdwijding)   
19 mei : Johannes 16, 01-33 ‘Ik ga tot de Vader’ 
26 mei :  Johannes 14, 01-31 ‘Ik Ben de weg, de waarheid en het leven’ 
 

Hemelvaartstijd 30 mei t/m 8 juni 
30 mei:  Johannes 16, 24-33  ‘Ik verlaat de wereld, maar vat moed’ 
02 juni:  Johannes 16, 24-33  ‘… Ik heb de wereld overwonnen!’ 
 

Pinksteren  9 juni t/m 11 juni 
09 juni:  Johannes 14, 23-31  ‘Wie mij waarlijk liefheeft’ 
 ZDK: Handelingen 02, 01-21 
10 juni:  Johannes 14, 23-31 ... openbaart 
11 juni:  Johannes 14, 23-31 ... mijn Geest 
 

Trinitarische tijd 12 juni t/m 23 juni 
12 juni:  Johannes 04, 01-26 De Samaritaanse vrouw 
16 juni:  Lukas 10, 30-37 De barmhartige Samaritaan 
23 juni:  Johannes 03, 01-21 Nicodemus 
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Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen: 

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen zijn in principe 
hetzelfde als in de mensenwijdingsdienst  
 
Liederen 

Lijdenstijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Zaai nu uw zaad 
Mensenwijdingsdienst Waardig is het Lam 
 Uw vrede zij de ordenende kracht 
 
Paastijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Open breekt de aarde 
Mensenwijdingsdienst Verrezen is de heer 
 Te midden van ons zijt Gij 
 
Hemelvaartstijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Open breekt de aarde 
Mensenwijdingsdienst God is liefde 
 Groot en vol wonderen 
Pinksteren 
Zondagsdienst voor de kinderen Open breekt de aarde 
Mensenwijdingsdienst Wij hebben niet ontvangen 
 Heilig, heilig 
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Uit het gemeenteboek 

Op 31 januari 2019 ontving Ineke Krijgsman - Gmelig Meijling  
(geboren op 20 februari 1941) de stervenswijding. Zij overleed op 7 
februari en werd volgens het rituaal van de Christengemeenschap 
begraven. Het eerste deel vond op 10 februari en het tweede deel op 
12 februari in het crematorium St. Laurentius, Rotterdam plaats. De 
mensenwijdingsdienst voor de overledene werd op 2 maart 
voltrokken. 
 
Inleidingen op het epistel op zondag: 

In elke feesttijd is er, op een zondag na de dienst, een korte 
beschouwing over het epistel en invoegsel dat in de 
mensenwijdingsdienst geklonken heeft. Op 24 maart spreken we over 
het Lijdensepistel.  
Paas-, Hemelvaarts- en Pinksterepistels volgen dan respectievelijk op 
28 april, 26 mei, 2 juni. 
 
Graan zaaien 

Een dichtregel spreekt van ‘zaad dat ligt te slapen in de aarde tot het 
groen zal ontwaken’. Het is tijd om het vruchtbare zaad te zaaien dat 
de kinderen vorig najaar in de Michaëltijd hebben gekregen en 
gedurende de winter hebben laten rusten!  
Het graan is iets dat de mens al heel lang begeleidt: al in de tijd voor 
Noach is er sprake van dat de mens brood als proviand wordt 
meegegeven dat hem kracht zal geven en Noach zelf bebouwt de 
aarde en brengt het graan zo ‘naar de aarde’. Er is geen andere plant 
die in alles zo uitdrukking is van het licht en tevens zo verbonden met 
de aarde.  
Het beeld dat de graankorrel verborgen in de aarde moet sterven om 
te kunnen ontkiemen, kan nog een diepere betekenis krijgen: dat is 
wat Christus ook doet wanneer hij sterft, in de aarde wordt gelegd en 
daaruit opstaat. Met de kinderen het zaad aan aarde toevertrouwen 
dat in een potje voorbereid werd, brengt hen in aanraking met de 
oerbeelden.  
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Vanzelfsprekend wordt het geheel omlijst met muziek, een lied en een 
mooi verhaal. En voor de kinderen die geen graan hebben heeft 
Michaël nog een  graanschuur vol in de kerk achtergelaten! We 
beginnen om 09.15 uur. 
 
Het Pilatuspel 20 april 

Op zaterdag 20 april wordt het spel "De vraag van Pilatus" van 
Johannes Heymann-Mattwich worden opgevoerd onder regie van 
Bernadette Greeve.  
In drie bedrijven (het proces, de kruisiging en de opstanding) 
worstelen Pilatus, zijn vrouw Claudia Procla en Rufus zijn hoofdman 
met de vraag wie Jezus Christus is en of de beschuldiging van de 
joden terecht is. Die worsteling kan worden samengevat in de vraag 
van Pilatus: "Wat is waarheid?"  
Aanvang 20.00 uur. 
 
 
Het Paastuintje 21 april 

Graag willen we samen met de kinderen ook het paasfeest vieren. Bij 
de paasochtend hoort het graf. Dat was een speciaal in de rotsen 
uitgehouwen grot. Daarin was op Goede Vrijdag het lichaam van 
Christus neergelegd. Op de paasochtend ontdekken enkele vrouwen 
dat het graf leeg is en een engel vertelt  hen dat Christus uit de dood 
is opgestaan. 
In ons kleurige paastuintje mogen de kinderen zelf een donkere grot 
binnengaan. Daarin staat in het licht een engel die tegen ieder kind iets 
zegt dat ze stil in zich mogen bewaren en daarbij als teken van leven 
een narcis geeft:  die paasbloem laat ook zien dat de dood wordt 
overwonnen. 
Voordat de kinderen de grot binnengaan horen ze eerst een mooi 
verhaal, zingen een lied van Pasen en horen muziek. Het ingezaaide 
graan dat na een week al een beetje is opgekomen mag weer worden 
meegebracht. En na afloop zoeken we in de kerk  of de paashaas ook 
dit jaar weer iets voor ons heeft achtergelaten … Daarna komen we  
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terug in de gemeentezaal en sluiten daar af voordat in de kerk de 
zondagdienst voor de kinderen plaatsvindt. We beginnen om 09.00 
uur. 
 
Pinksterviering kinderen 9 juni 

Nadat de weg is afgelegd van Advent en Kerst tot Pasen en Hemelvaart 
vieren we Pinksteren. Het is van oorsprong het feest van een nieuwe 
gemeenschap en ook een feest van innerlijke warmte en licht dat tot 
uitdrukking komt in de vlammen. Wij vieren dat feest niet met een 
pinksterbruid maar op een ingetogen manier. De kinderen ontsteken 
gezamenlijk twaalf kaarsen waarbij iedereen in stilte denkt aan een 
dierbaar mens die om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn. 
Daardoor voelen we keer op keer hoe de kring wijder en wijder wordt.  
We beginnen op eerste pinksterdag om 09.15 uur. 
 
Pinksterviering bij de familie Roest Crollius 9 juni  

Op Pinksterzondag vanaf 12.30 uur. 

Ook dit jaar zijn we van harte uitgenodigd om Pinksteren in de tuin van 
de familie Roest Crollius te vieren. Pinksterzondag na de dienst is ieder 
die het feest  mee wil vieren welkom op het adres: Ackerdijkseweg 26, 
Delfgauw. 
 
Johannesviering met de kinderen op 23 juni 

Bij het vieren van het feest van Johannes de Doper zijn we gewend 
over vuur te springen, wat in de kerk echter niet zo goed gaat. Maar er 
zijn ook andere beelden die een rol spelen rond de gestalte van 
Johannes de Doper: Omringd door de woestijn voltrekt hij iets heel 
bijzonders in het water van de Jordaan. We willen daarom samen met 
de kinderen het feest van Johannes de Doper vieren in een nieuwe 
vorm en de elementen van droogte en water, van dorheid en leven tot 
ervaring brengen. Daarbij hoort natuurlijk het beeld van de gestalte 
van Johannes de Doper zelf en een passend verhaal, muziek en het 
zingen van liederen. We beginnen op zondag 23 juni om 09.15 uur. 

De jaarfeestengroep 
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Voorbereidingslessen op de jeugdwijding  

De voorbereiding op de jeugdwijding vindt voor de 7e-klassers 
maandelijks plaats op zaterdagmiddagen van 16.30 – 17.20 uur.  
Tot de jeugdwijding komen de 8e-klassers op zondagen om 12.00 uur 
samen (voor data zie de agenda).  
 

Jeugdwijding 

Op zondag 12 mei 2019 ontvangen drie kinderen de jeugdwijding: uit 
de gemeente Rotterdam Doortje Cooiman en Christiaan Roest Crollius, 
uit de gemeente Den Haag Maarten Post. 
De aansluitende mensenwijdingsdienst vormt met de jeugdwijding 
één geheel. Voor de eventuele aanwezigheid van kinderen in de 
leeftijd van tien tot veertien jaar graag overleg met de geestelijke, 
Ignaz Stegeman. Voor kinderen jonger dan deze leeftijd is de 
aanwezigheid alleen al door de duur van het geheel niet echt 
wenselijk. Tijdens de jeugdwijding wordt een gedeelte uit het 
Hogepriesterlijk gebed gesproken, sterk overeenkomend met de vorm  
waarin dit gebed te vinden is in hoofdstuk 17 van het Johannes-
evangelie. Het is de bedoeling dat de gemeente gaat staan als dit 
gebed wordt gesproken. Vooraf klinken niet de inleidende woorden 
die tijdens de mensenwijdingsdienst worden gezegd, voordat het 
evangelie wordt gelezen.   
De communie tijdens de mensenwijdingsdienst wordt alleen uitgereikt 
aan de jeugdwijdelingen. De gemeente maakt in die zin ruimte voor 
hun eerste communie. 
Ook omdat dit sacrament slechts eenmaal per jaar in een gemeente 
wordt voltrokken, is ieder hartelijk uitgenodigd de jeugdwijding mee 
te vieren, ook al kent men geen van de kinderen die de jeugdwijding 
ontvangen.  
De ervaring leert dat de jeugdwijding ook wordt bijgewoond door 
familieleden en bekenden  die niet gewend zijn onze diensten mee te 
maken. Men weet meestal niet dat er na aanvang van de dienst geen 
toegang meer is. Wilt u familieleden en vrienden erop attent maken 
dat het belangrijk is tijdig aanwezig te zijn?  
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Aankondigingen   
Een daad van liefde  

Voordracht op Witte Donderdag na de mensenwijdingsdienst, 
aanvang 10.40 uur. 
Onder dit gesternte wil ik graag de gebeurtenissen van de Goede Week 
behoedzaam aftasten. Rudolf Steiner spreekt in zijn voordracht in Oslo 
op 2 oktober 1913 over de innerlijke belevenis van de apostel Petrus: 
‘Nu wist Petrus dat Jezus aan het kruis gestorven was en dat dit sterven 
eigenlijk een geboorte was. De geboorte van die geest die zich als 
alomvattende liefde uitgegoten had in de zielen van de bij het 
pinksterfeest verzamelde apostelen…. In waarheid was deze dood, 
waaraan oneindig lijden voorafging, de geboorte voor de hele aarde 
van wat voordien overal buiten de aarde voorhanden was: de 
alomvattende kosmische liefde.’ (GA 148) 
Wat kan een vruchtbare manier zijn om met het grote lijden in de 
wereld om te gaan, zodat het ook in ons kan leiden tot de geboorte 
van een steeds groter wordende liefde? 

Hilde Cauwenbergh 
 

Vondelkoor:  Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van César Franck  

Op Goede Vrijdag 19 april zingt het Vondelkoor, het (groot)ouder- en 
vriendenkoor van het Rudolf Steinercollege:  Die Sieben Worte Jesu am 
Kreuz van César Franck (1822-1890) in de Michaëlkerk.  
In 1859 componeerde Franck Les sept paroles du Christ en Croix voor 
solisten, koor en orkest. Het Vondelkoor staat onder leiding van Hans 
Barkmeijer, met medewerking van Yukiko Hasegawa.  Het concert 
duurt ongeveer een uur.  

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Vrijwillige bijdrage na 
afloop. 
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Rondom het altaar 

Sinds april 2013 vonden drie keer per jaar ‘ministrantenavonden’ 
plaats waar we niet alleen spraken over en keken naar praktische 
zaken die het ministreren betreffen, maar waar we ook inhoudelijk 
met elkaar in gesprek gingen naar aanleiding van een boekje van 
Michael Debus met als titel: ‘Antroposofie en de vernieuwing van de 
christelijke kerk’. 
Het leek echter zinvol dit inhoudelijk gesprek ook open te stellen voor 
anderen die direct en actief betrokken zijn bij het voltrekken van de 
sacramenten in onze gemeente: De musici, de deurwachten, de 
mensen van de altaar-bloemengroep en van de koffiegroep. 
We meenden aan deze avond dan een andere naam te moeten geven 
en kwamen op: ‘Rondom het altaar’. Een ieder die zich daarbij op deze 
wijze betrokken voelt, is hartelijk welkom, al zijn er soms toch wat 
concrete aspecten van met name het ministreren die we kort aan de 
orde stellen. 

 
Rond het sterven 

Naast de waakgroep die in onze gemeente steeds weer actief wordt in 
geval van overlijden, zouden we in een ritme van drie bijeenkomsten 
per jaar met elkaar in gesprek willen gaan over allerhande vragen rond 
sterven Daarbij denken we niet alleen aan praktische vragen rond het 
sterven zelf waarover nog veel is uit te wisselen, maar ook het al langer 
op voorhand leven met de eindigheid van het aardse bestaan die zich 
op heel verschillende vlakken kan aandienen. Men zou de formulering 
kunnen wagen: ‘de dood als vriend leren kennen’. 
De avonden staan in de agenda vermeld als Rondom het sterven. De 
eerste avond is op 27 maart, aanvang 20.00 uur. 

 
Bloemen naast het altaar 

In de altaar-bloemengroep en tijdens de bijeenkomst ‘Rondom het 
altaar’ hebben we stilgestaan bij de betekenis van de bloemen aan het 
altaar. We kwamen ook in gesprek over de verschillende richtingen  
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van het altaar en wat zich tijdens de dienst op de verschillende 
plaatsen voltrekt. Als gemeente bevinden we ons in het westen en 
richten we ons naar het oosten, naar de geestelijke wereld. Het epistel 
dat ons over het jaarverloop vertelt, horen we bij begin en einde van 
de dienst in het zuiden. Het evangeliegedeelte klinkt in het noorden 
en het offer begint in het zuiden en gaat dan in het midden over in de 
verwandeling en het communiegedeelte van de dienst. 
 

Zo bemerken we dat elke zijde haar betekenis heeft en dat er een 
beweeglijk evenwicht is tijdens de dienst, maar geen symmetrie. 
Bloemen offeren hun levenskracht eens ze geplukt zijn. Daarom 
hebben we het voornemen om vanaf Pasen enkel nog aan de offerkant 
(het zuiden) bloemen te plaatsen. Dit éne boeket zal vanaf dan ook op 
een staander staan zodat de bloemen en hun relatie tot het altaar voor 
iedereen zichtbaar zal zijn. 

 

Oproep van de koffiegroep 

Geniet u ook zo van het gezellig samenzijn na de zondagsdienst, een 
goed gesprek en natuurlijk een heerlijk bakkie koffie of thee? Wij van 
de koffiegroep zorgen elke zon- en feestdag met veel plezier ervoor.  
Maar… onze groep is de laatste tijd wat kleiner geworden. Door leeftijd 
of andere drukke bezigheden heeft een aantal mensen afscheid 
genomen. Wij zijn dus dringend op zoek naar versterking voor de 
koffiezettters.  
Dat kan als reserve of op een vaste zondag in de maand. Lijkt het u wat 
of weet u iemand die  misschien interesse heeft, geef het a.u.b. door 
aan mij, Gaby Flath, tel 06-477 755 98. Of op zondag aan een van de 
bezige bijtjes in de keuken.  
Verder nog een vraag aan de deelnemers van de diverse lees- en 
studiegroepen: Wilt u na afloop a.u.b. de filters leegmaken en de 
koffiekannen uitspoelen? De kannen en filters worden anders heel vies 
als er oude koffie(drab) in blijft zitten. Alvast bedankt namens de 
koffiezetters. 

Warme groet, Gaby Flath  
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Inleiding na de dienst op 5 mei 

Vooruitkijkend naar de gemeenteochtend op 1 juni over de toekomst, 
houden we om 11.45 uur een inleiding over de betekenis van de 
mensenwijdingsdienst voor de ons omringende wereld. 

 

Gemeenteochtend: Toekomst! 

Op zaterdag 1 juni willen we graag met iedereen die met 
toekomstimpulsen voor onze gemeente leeft in gesprek gaan. We 
kijken enerzijds naar de huidige situatie en draagkracht en hoe we daar 
op een zorgvuldige manier mee kunnen omgaan. Anderzijds kijken we 
naar de impulsen voor de toekomst: Wat is een bij onze gemeente 
passende weg om de krachten te bundelen – zonder ze te 
overschatten - om zo frank en vrij de toekomst tegemoet te gaan. 
Hierbij gaan we uiteraard uit van het ‘hartestuk’ waar alles om draait: 
het verzorgen van de cultus en het met elkaar gemeenschap vormen. 
Nu dit zo ruim op tijd aangekondigd is, kunnen de ideeën al beginnen 
sproedelen! Als opmaat is er op zondag 5 mei na de dienst een 
inleiding over de mensenwijdingsdienst en haar betekenis voor de ons 
omringende wereld. 
Gesprek van 10.15 uur tot 11.45 uur. Inloop vanaf 10.00 uur. 

Hilde en Ignaz 
Kooropvoering, 23 juni 12.00 uur 

Collegium Caccini, een koor bestaande uit 5 sopranen, 5 mezzo-
sopranen en 5 alten, zingt voor u o.l.v. van onze Russische dirigente 
Anastasiya Bouwmans-Preyn, met piano begeleiding van Yolande  
van den Berg, ‘A little jazz mass’ van Bob Chilcott en natuurlijk ook 
altijd iets Russisch.   
Wij zingen voor u, op zondag 23 juni na de dienst. 
Uw donatie na afloop komt ten goede aan de renovatie van de 
gemeentezaal van onze kerk. 

Met vriendelijke groet, Cocky Warrens   
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Activiteiten 

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken  

10.30 - 12.00 uur 

Nu alle brieven van Paulus besproken zijn, gaat de Paulusgroep 
aansluitend aan de mensenwijdingsdienst verder met de bespreking 
van de andere brieven. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!   

Contact: Kitty van Beers, T: 010 - 476 06 20 
 

De Brongroep, elke tweede maandag van de maand  

13.30 - 15.00 uur 
De groep is ontstaan als werkgroep in het project 'Versterking van de 
van Christengemeenschap’ en richt zich op de bronnen van de 
Christengemeenschap. We lezen met elkaar: Anthroposophie und die 
Fortbildung der Religion Wolfgang Gädeke. 
Er is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits 
en Nederlands en gaan over het gelezene in gesprek. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Contact: Marjan Keuter, T: 06 - 42081560 
 
Studiegroep op woensdag: Het credo 

10.40 – 12.00 uur 

Op woensdagen komen we tweewekelijks bij elkaar om het credo, dat 
we in elke mensenwijdingsdienst horen, wat dichterbij te brengen. Er 
is telkens een korte inleiding door één van de deelnemers (op 
vrijwillige basis) waarna we hierover met elkaar in gesprek komen.  
Twaalfde bijeenkomst: De helende Geest (de achtste zin) 

Contact: Hilde Cauwenbergh T: 06-225 153 76 
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De Apocalyps, woensdagavond eenmaal per maand 

20.00 - 21.30 uur 

We richten ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de 
Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de Bijbel vraagt 
erom op een juiste wijze verstaan te worden. U bent van harte 
uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, waarop we gezamenlijk zullen 
trachten die beeldentaal te ontraadselen.   

Contact: Ignaz Stegeman, T: 010-795 47 77 
 
Gouda, evangelieavond, donderdagavond om de vier weken 

20.00 – 21.30 uur 

Gespreksbijeenkomsten over de Apocalyps met Ignaz Stegeman, bij de 
familie Rietbergen, Albrechtsveld 58, Gouda.  

Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73 
 

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand 

20.00 – 21.30 uur 

We lezen het boek: 'Het esoterisch Christendom’, een serie 
voordrachten van Rudolf Steiner uitgegeven bij uitgeverij Vrij 
Geestesleven.  
Het boek is verdeeld in twee delen: 'Het verschijnen van Christus in de 
etherische wereld’ en ‘Het esoterisch Christendom’. Nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom. De indeling van de avond is: 
kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.  

Contact: Lieke van der Ree, T: 010-452 82 02 
 

Seniorenochtend vrijdagochtend 10.00 – 12.00 uur  

Vier per jaar komen we op een vrijdagochtend bij elkaar. Voor en na 
de koffiepauze is er een inhoudelijke bijdrage. De thema’s zijn dit 
jaar: De vier aartsengelen en verhalen uit het Oude Testament. 
Hartelijk welkom! Inloop 9.45 uur. Voor data zie de agenda.  

Contact: Letty Stap T: 010-236 28 82  
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Uit het gemeenteleven van de Kring West-Brabant                  

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar was er geen mensen-

wijdingsdienst, maar een uitvoering van het Droomlied van Olav 

Åsteson door een Nederlands/Belgische liergroep waarvan ‘onze’ 

Clarina Kos deel uitmaakt. Een mooie uitvoering die, ondanks de flinke 

verkoudheid van de zangeres, op de bezoekers veel indruk maakte. Op 

19 januari was er dan de eerste dienst in 2019, met aansluitend de 

doop van Jasmijn Schouw. Even kwam er een glimlach bij iedereen 

toen het er op leek dat aan het einde van de doop door Jasmijn een 

high-five aan de priester werd gegeven.  

Verder is de kerngroep aan het kijken of er een koortje kan worden 

geformeerd om enkele diensten muzikaal te ondersteunen. Tevens 

wordt  geïnventariseerd of er onderwerpen zijn voor een openbare 

lezing in het voorjaar of het najaar. Tenslotte een mededeling over de 

samenstelling van de kerngroep: Martijn Schouw (inderdaad de vader 

van Jasmijn) heeft toegezegd deel te willen uitmaken van de 

kerngroep. Wat zijn taken zullen worden moet nog worden bekeken, 

maar we zijn blij met deze versterking. 

Namens de kerngroep, Dick Kruik 

 
Programma in Breda , data: zie de agenda 
 

Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken 

De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per vier 
weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool,  
Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 09.30 uur. 
 
Kringavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken 

20.00 – 21.45 uur  

Eens per vier weken wordt op donderdagavond het Johannes-
evangelie gelezen en besproken. De kringavonden zijn in de Rudolf 
Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda. 
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Programma in Middelburg 

De mensenwijdingsdienst in Middelburg vindt in principe elke 2e en 4e 
zaterdag van de maand plaats om 10.00 uur. In deze periode zijn 
hierop veel uitzonderingen. Let dus goed op de data! 
Data: 23 maart, 6 en 22 (tweede Paasdag!) april, 11 en 30 
(Hemelvaart!) mei, 10 (tweede Pinksterdag!) en 29 juni. 
Op een donderdag in de maand bespreken we van 15.30 tot 17.00 uur 
het Johannesevangelie: 4 april, 2 mei, 6 juni. 
Bestuursvergaderingen: 4 april, 6 juni. 
 

 
Mededelingen 
 

Afwezigheid van de geestelijken  

Bij afwezigheid van één van beide geestelijken valt de dienst op 
dinsdag uit. Zie agenda.   

Beiden:    Nederlands-Vlaamse synode in Zeist,  
   13 t/m 15 mei 
   Internationale synode in Dresden 

17 t/m 21 juni 
Ignaz Stegeman: 23 t/m 27 april 
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Uitnodiging Gemeentevergadering 1 mei 20.00 uur 

Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar. Deze 
bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden. Er 
komen allerlei zaken aan de orde over het reilen en zeilen van onze 
gemeente en er worden besluiten genomen. Er wordt alleen waar 
nodig gestemd. Indien er tot stemming wordt overgegaan, hebben 
alleen leden van de Michaëlkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een 
vast agendapunt van deze vergaderingen: in het voorjaar, dus op 1 mei 
aanstaande wordt de jaarrekening 2018 behandeld. Daarnaast wordt 
het AVG protocol (Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
kortweg Privacywet) behandeld en is er speciale aandacht voor het 
ondertekenen van het Convenant door het bestuur van Rotterdam en 
de kerngroep van de Kring West-Brabant.  
U bent van harte welkom!  

Namens het bestuur, Yvonne van Delft 

 

Beheer emailaccount Michaëlkerk 

Jarenlang werd het emailaccount van de kerk beheerd door Thea van 

Veen, die dit indertijd vanuit haar functie als secretaris van het bestuur 

heeft gedaan en met instemming van het huidige bestuur is blijven 

beheren. Zij maakte voor de kerk twee emailadressen aan en wij zijn 

Thea erg dankbaar dat zij zo lang, met zoveel inzet en zorg deze taak 

heeft vervuld.  Chapeau! 

Hanske Rijpma, onze huidige secretaris, heeft nu de taak van Thea 

overgenomen. 

Namens het bestuur, Yvonne van Delft 
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Lijdenstijd 
zondag  24 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding op het Lijdenstijdepistel 
dinsdag  26 mrt. Géén mensenwijdingsdienst 
woensdag 27 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.40 uur studiegroep credo  
  20.00 uur rondom het sterven 
donderdag 28 mrt. 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag  29 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag 30 mrt. 16.30 uur jeugdwijdelingen 7e klas 
 
zomertijd is ingegaan 
zondag  31 mrt. 09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur jeugdwijdelingen 8e klas 
dinsdag 02 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 03 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur leesgroep 
donderdag 04 apr. 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag 05 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 07 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 08 apr. 13.30 uur Brongroep 
dinsdag 09 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 10 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur studiegroep credo 
  20.00 uur Apocalyps-groep te Rotterdam 
donderdag 11 apr. 19.30 uur bestuur 
vrijdag 12 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 13 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
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Stille Week 
zondag 14 apr. 09.15 uur graan zaaien 
    10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur jeugdwijdelingen 8e klas 
maandag 15 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 16 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 17 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 18 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
Witte Donderdag 10.40 uur voordracht: ‘Een daad van liefde’ 
vrijdag 19 apr. 09.30 uur  mensenwijdingsdienst 
Goede Vrijdag  15.00 uur lezing van het lijdensevangelie 
  20.00 uur Vondelkoor 
zaterdag 20 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
Stille Zaterdag  20.00 uur opvoering Pilatusspel 
 
Pasen 
zondag 21 apr. 09.00 uur Paastuintje 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 22 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag 23 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 24 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur studiegroep credo 
vrijdag 26 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag  28 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding op het Paasepistel 
dinsdag 30 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 01 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gemeentevergadering  
donderdag 02 mei 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag 03 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
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zondag 05 mei 09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding op mensenwijdingsdienst 
dinsdag 07 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 08 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  11.40 uur studiegroep credo 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 09 mei 19.30 uur bestuur 
vrijdag 10 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  08.30 uur altaar-bloemengroep 
zaterdag 11 mei 19.00 uur voorbereiding jeugdwijding  
 
zondag 12 mei 10.30 uur jeugdwijding 
maandag 13 mei 13.30 uur brongroep 
dinsdag 14 mei géén dienst i.v.m. Synode 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 15 mei géén dienst i.v.m. Synode  
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 16 mei 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag 17 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.00 uur seniorenochtend 
zaterdag 18 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
  16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e klas 
 
zondag 19 mei 09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.30 uur vergadering van musici 
dinsdag 21 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 22 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.40 uur studiegroep credo 
  20.00 uur rondom het altaar  
donderdag 23 mei 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag 24 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
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zondag 26 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur inleiding hemelvaartsepistel 
dinsdag 28 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
 

woensdag 29 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur programmacommissie 
 
Hemelvaart 
donderdag 30 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 31 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 01 juni 10.00 uur gemeentegesprek: Toekomst! 
  16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e klas 
 
zondag 02 juni 09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur inleiding Pinksterepistel 
dinsdag 04 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag  05 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.40 uur studiegroep credo 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 06 juni 20.00 uur evangelieavond Breda  
vrijdag 07 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
Pinksteren 
zondag 09 juni 09.15 uur Pinksterviering kinderen  
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur Pinksterviering bij  
   Familie Roest Crollius 
 10 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
dinsdag 11 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
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Trinitarische Tijd 
woensdag 12 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur leesgroep 
donderdag 13 juni 19.30 uur bestuur 
vrijdag 14 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
   uitstap jeugdwijdelingen Brugge 
zaterdag 15 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
 
zondag 16 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 18 juni géén dienst i.v.m. Internationale Synode 
woensdag 19 juni géén dienst i.v.m. Internationale Synode 
vrijdag 21 juni géén dienst i.v.m. Internationale Synode 
 
zondag 23 juni 09.15 uur Johannesviering voor kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur kooropvoering Collegium Caccini 
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Hartelijke dank! 
 
Achter het exemplaar van onze Blauwe Brief dat u vier keer per jaar in 
handen kunt nemen om u over de activiteiten in de gemeente te 
informeren gaat in het verborgene heel veel redactionele inzet schuil. 
Yvonne van Delft heeft dat in de voorbije jaren intensief gedaan. Haar 
wakkere blik voor de lay-out, voor de juistheid en volledigheid van de 
berichtgeving maar ook voor schrijffoutjes die ondanks het herlezen 
toch waren blijven staan gaf de andere leden van de redactie een 
gevoel van groot vertrouwen. En dankbaarheid. Daarom willen we dit 
bij deze graag expliciet tot uitdrukking brengen nu Yvonne besloten 
heeft haar taak graag aan een ander over te dragen. Yvonne: hartelijk 

dank 🌷. 
Hilde en Ignaz 

 
Pasen 2019                                                                                                  Van de redactie  


