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Beste vrienden,  
  
Veel leesplezier met deze nieuwe editie. 
 
 
AGENDA: 
 
Zondag 6 mei 10.30 uur jeugdwijding 
 

Uit onze gemeente ontvangen dit jaar op zondag 6 mei twee 
kinderen de jeugdwijding: Kylian van Mil en Elias van Bergen en 
Henegouwen. 
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 ontvangt.  
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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Zondag 20 mei 12.30 uur Pinksterviering 
 
 
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 
 
 

 
 
 
Woensdag 23 mei 20.00 uur gemeentevergadering 
 

Door de verschuiving van de gemeentevergadering van 25 april 
naar 23 mei is de ministrantenavond verschoven naar 16 mei. 
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 23 mei aanstaande wordt de jaarrekening 2017 behandeld.  
U bent van harte welkom!  
Namens het bestuur, Yvonne van Delft

 
 
 
Zondag 3 juni 12.00 uur Afscheid José Mosseveld 
 
Op zondag 3 juni na de mensenwijdingsdienst nemen wij afscheid 
van onze geestelijke José Mosseveld, die wordt uitgezonden naar de 
gemeente Arnhem op 2 september. 
 

 
 
 
Woensdag 20 juni gemeenteavond met muziek en poëzie 20.00 uur 

 
DE GROND ONDER MIJN VOETEN  
 
 - Wij zijn van de aarde, de aarde is niet van ons – 
 
 
 
Onder deze titel verzorgen Heleen Bartels en Oliver Kruse-
Dougherty een creatieve en kunstzinnige avond vol muziek en 
poëzie van verschillende dichters en componisten. 
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Harpiste Heleen Bartels  
Na de Pedagogische Akademie en de opleiding Schoolmuziek studeerde Heleen harp aan 
het conservatorium in Arnhem bij de harpiste Štefica Žužek. Daarna was zij jarenlang als 
harpdocente verbonden aan de muziekschool in Nijmegen. Ook speelde ze in diverse 
orkesten, gaf vele concerten en vormde een duo met fluitiste Janine Siebesma. 
Vanuit Gouda, waar ze woont, treedt ze op in Nederland, Duitsland en België. Ze was dit jaar 
voor de achtste keer te horen tijdens het evenement ‘Gouda bij Kaarslicht’.  
Zie ook  haar website: www.heleenbartels.nl 
 
Spreker Oliver Kruse-Dougherty 
Na zijn opleiding Spraakvorming en Dramatische Kunst aan de Novalis-Schule in Stuttgart 
werkte Oliver in Stuttgart als acteur aan de Novalis-Bühne, als spreker aan het Eurythmeum 
en als dramadocent aan de Freie Waldorfschule Uhlandshöhe. Hij was in Gouda, waar hij 
woont, meerdere jaren verhalenverteller op het Verhalenfestival en heeft een wekelijks 
muziekprogramma op RTV Gouwestad. Hij werkt in Gouda als Software Engineer voor een 
internationaal softwarebedrijf en treedt op als Tango DJ in binnen- en buitenland. Zie ook zijn 
website: www.tangogouda.nl 
 
Muziek: Peter-Michael Riehm, Bernard Andrès, Alfredo Rolando Ortiz, Annie Challan, 
Alphonse Hasselmans, Heleen Bartels 
 
Teksten: Rainer Maria Rilke, Jeroen Clausman, Hilaire Belloc, Friedrich Hölderlin, Friedrich 
Hebbel, Hans Andreus, Nelly Sachs 
 
Heleen en Oliver hebben in 2015 hebben een programma verzorgd rondom de 
Zuidamerikaanse dichter en schrijver Eduardo Galeano. 
We vragen u om een vrijwillige gift als dank! 

 
 
 
Zondag 24 juni 20.00 uur St. Jansvuur 
 
 
Op de avond van St. Jan, het feest van Johannes de Doper, is 
iedereen van harte welkom om rond het vuur dit feest te vieren in de 
tuin van Petra Roest Crollius.  
 
De avond begint om 20.00 uur.  Neem je muziekinstrument mee!  
 
Locatie: Ackerdijkseweg 26, 2645 EB Delfgauw.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heleenbartels.nl/
http://www.tangogouda.nl/


4 
 

TERUGBLIK: 
 
Pinkstervuur-wandelen en fietsen 
 

Tijdens de Pinksterconferentie vorig jaar is het idee 
geboren om daarna het Pinkstervuur de wereld rond te 
laten gaan, te beginnen in Nederland. Op 1 april, 
tweede Paasdag, startte de tocht in Zutphen en op 5 
april namen Jan van Bergen en Henegouwen  en 
ondergetekende het boek onder onze arm in 
Eindhoven. Op het station van Eindhoven ontmoetten 
Jan en ik elkaar eind van de middag en gingen op weg 
naar Eersel waar we een gastvrij onderdak vonden bij 
de familie Houben. Na een mooie avond met fijne 
gesprekken mochten we in hun tuinhuis slapen.  
 
Na een heerlijk ontbijt bestegen we ons stalen ros en 
zetten koers naar Antwerpen. Met een stralende zon 
en een zacht briesje in de rug vonden we na slechts 1 
lekke band en wat dwaalwegen de Johanneshoeve. 
Zo’n twintig jaar geleden vond de 
Christengemeenschap van Antwerpen daar hun thuis. 
De van oorsprong boerenhoeve is met vele handen 
prachtig omgebouwd tot kerk. Naast het fraaie interieur 
beschikt de kerk ook over een grote tuin waar een deel 
achter de kerk bestemd is als gedenktuin. Leden die 
dat willen kunnen na overlijden hun urn daar laten 
begraven. Lang konden Jan en ik daar niet blijven 
omdat we ieder verplichtingen hadden in het weekend.  

 
De zondag daarop keerde ik weer terug op de fiets naar Antwerpen om het inmiddels 
beschreven boek weer in ontvangst nemen. In Antwerpen kon ik slapen bij Vrienden op de 
fiets en ging maandag 9 april op weg naar Middelburg. Door prachtig weids Vlaanderen en 
Zeeuws Vlaanderen vervolgde ik mijn weg en overnachtte in Hengstdijk in een kleine blokhut  
tussen de paarden van een boerderij. De volgende dag via Terneuzen en Breskens naar 
Middelburg. Al vroeg in de middag ontmoette ik de waakgroep van de Christengemeenschap 
in Middelburg en mocht ik hun bijeenkomst bijwonen. Daarna kreeg ik een rondleiding in het 
kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente waarin de Christengemeenschap in 
Middelburg de mensenwijdingsdienst twee keer per maand houdt. Bijzonder is te zien hoe 
een relatief kleine groep al jaren alle moeite doet om de Christengemeenschap daar levend 
te houden. Met een groep van zo’n twaalf mensen werd in de tuin van Adrie Maas met elkaar 
gegeten en gesproken. Overnachten mocht ik in de bedstee, gelegen in de kelder van de 
familie Maas. Van het zware onweer dat die nacht losbarstte heb ik niets gehoord.  
 
Met een gevulde knapzak en het boek weer in de fietstas de volgende dag op weg naar 
Rotterdam. Via de eilanden en de waterwerken naar het havengebied van Rotterdam, een 
route die ik eerder met de auto heb gedaan, maar met de fiets is dat een totaal andere 
belevenis. Het landschap en het water komen tot leven en worden als het ware een 
onderdeel van jezelf. In Rotterdam mochten Jan en ik onze verhalen vertellen op de 
gemeenteavond en werd de cultische dagsluiting met ons gezang omlijst. Bij Gaby en Frank 
Buijs-Flath mocht ik eten en slapen. Ik kon zo kennismaken met een project van Centraal 
Wonen waar zij hun thuis hebben.  
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De dag daarop sloot Jan weer aan en 
gingen we voor onze laatste etappe 
door het Groene Hart op weg naar 
Amsterdam. Voor het eerst werden we 
in de middag overvallen door regen, 
dapper fietsten we tussen de druppels 
door en bereikten we aan het eind van 
de middag de Andrieskerk in Amster-
dam. Clasien Koterus leidde ons rond in 
de kerk. Zoals menigeen bekend is de 
altaar schildering daar overweldigend en 
noopte tot overdenking, deze stille 
gewijde plek midden in de stad. 

  
Jan ging met de fiets in de trein weer naar Rotterdam en nadat ik van de gastvrijheid van 
Clasien mocht genieten zette ik mij weer op de fiets naar huis in Woudrichem. In een week 
tijd hebben een gevarieerd landschap en gezelschap indruk gemaakt.  
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Het Pinkstervuur is inmiddels al weer verder getrokken. Het zal nog een viertal jaren op weg 
zijn tot het zijn eindbestemming heeft bereikt. Wie dat wil kan altijd 1 of meer etappes 
meelopen of fietsen, zie http://www.pinkstervuur-wandelen.org/  
  
Egbert Melchior 

 
 
Jeugdwijdelingenweekend in Brugge en Antwerpen 21 – 22 april 
 

In de aanloop naar onze jeugdwijding hebben wij, de 
jeugdwijdelingen van Rotterdam en Antwerpen een gezamenlijke 
uitstap gemaakt. Met van ieder een ouder en de twee priesters 
reisden we op zaterdag 21 april naar Brugge. Na een koffie en 
chocolademelk met een heerlijke Brugse lekkernij hebben wij in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk de Brugse Madonna – de Madonna met 
kind van Michelangelo – bewonderd. Ignaz Stegeman wist er veel 
over te vertellen. Ook gidste hij ons door allerlei mooie straatjes, 
Godshuizen (soort hofjes) en langs het Minnewater.  
 
Tussen de middag hebben 
we heerlijk gegeten in de tuin 
van een pizzarestaurant. 
Daarna hebben we in het 
Sint-Janshospitaal het 
Johannesretabel van Hans 

Memling uitgebreid bekeken, waarbij Paul-Philppe 
Stevens veel wist te vertellen. Tot slot nog een ijsje 
voordat we naar Antwerpen reden.  
 

Aangekomen in de Johanneshoeve in Mortsel 
hebben we onze slaapplaatsen in orde gemaakt en 
aten we buiten aan een lange tafel, het was de hele 
dag al prachtig weer. ’s Avonds hebben we een 
Japanse film gekeken, Departures, over een cellist 
die zijn baan kwijtraakt en opbaarder van 
gestorvenen wordt. De volgende ochtend hebben 
we heerlijk op zijn Vlaams ontbeten en toen kwamen 
de eerste gemeenteleden er al aan. Na de 
mensenwijdingsdienst zijn we weer naar Rotterdam 
vertrokken. Het was een heel gezellig weekend! 
 

Jeugdwijdelingen Rotterdam:  Elias van Bergen en Henegouwen eerste links en Kylian van Mil vierde van links op de voorste rij. 

 
Elias van Bergen en Henegouwen en Hanske Rijpma 

 
 
 
 
 
 
Redactie: Yvonne van Delft, Hanske Rijpma en Thea van Veen 


