Nieuwsbrief Michaelkerk Rotterdam
22 december 2018 Nr. 13

Beste vrienden,
Hierbij onze digitale nieuwsbrief nr. 13.
Wij wensen iedereen een Goede Kerst en een voorspoedig 2019.

AGENDA:
22 december 17.00 uur Kerstspel
Het Kerstspel
- Geboorte en Herdersspel Hoe ver is het wel? Tot je in de Lumeystraat bent!
Ook dit jaar wordt het traditionele Oberufer Kerstspel weer opgevoerd
in de kerk en bij Orion. De enthousiaste spelersgroep is al in de herfst
begonnen met het instuderen van de tekst en de liederen. 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!
Opvoering in de Michaelkerk: zaterdag 22 december om 17.00 uur, inloop 16.30 uur
Opvoering bij Orion, Wollefoppenweg 91-A, 3069 LX Rotterdam: zondag 23 december om
15.00 uur, zaal open om 14.30 uur
27, 29 december en 3 januari 10.40 uur – 12.10 uur Inleidingen in de Kersttijd
We komen drie ochtenden na de mensenwijdingsdienst van 9.30 uur
samen. Zo kunnen we met elkaar de drie epistels van de Kersttijd en
het invoegsel verdiepen.
Na een inleiding gaan we in gesprek.
Daarna gaat Sonja Stegeman-Pasman, net zoals in de zomercursus,
laagdrempelig - maar heel kunstzinnig - met ons aan het werk gaan.
U bent van harte welkom.
Hilde Cauwenbergh en Ignaz Stegeman
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6 januari 12.00 uur Kinder Driekoningenspel
Dit Driekoningenspel dat wordt opgevoerd door
kinderen uit onze gemeente, ademt de sfeer van
de kerstspelen uit Oberufer en is speciaal voor
kinderen geschreven.
.
Kinderen kunnen ons, volwassenen, helpen de
oerbeelden van het Kerstevangelie met een vrome
ziel op te nemen.
U bent van harte welkom om dit mee te beleven.

12 januari 20.00 uur Driekoningenspel
De spelersgroep van de Vrijeschool Widar uit Delft zullen hun spel in
de Michaelkerk gaan spelen op zaterdag 12 januari om 20.00 uur.
Het spel van de Epifanie, Openbaring des Heren, en 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 goud, nee, 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.
16 februari 12.00 uur Seminar: “Man - Vrouw in Gemeenschap”
Na de mensenwijdingsdienst van 9.30 uur die in het
Spaans gehouden wordt, is een seminar met Maarten de Gans,
geestelijke in Argentinië georganiseerd.
Man - Vrouw in het licht van cultuurverschillen enerzijds en
veranderende maatschappelijke verhoudingen anderzijds.
In een tijd waarin traditionele man-vrouw rolpatronen veranderen, kan
het zinvol zijn om je te verdiepen in de verschillende opgaven en
uitdagingen die bij het vrouw- of man-zijn horen.
Het is de bedoeling van Maarten de Gans om zoveel mogelijk in te
gaan op vragen van de deelnemers zelf.
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Programma:
09.30 uur Mensenwijdingsdienst in het Spaans
10.45 uur tot 15.45 uur Seminar in 4 sessies
Lunch met brood en soep
Kosten: Wij hopen op een vrijwillige bijdrage ten behoeve van Priesterseminaristen uit ZuidAmerika.
Plaats: Michaelkerk, Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam.
Aanmelden: bij Steven Wouters, steven.wouters@hetnet.nl 06 108 14297

24 februari 11.45 uur Vioolconcert Ewoud Mahler
Ewoud werkt aan een programma geheel voor viool solo (en
misschien een deel op altviool) brengt dit in onze gemeente ten
gehore.
Het zal een zeer uitdagend programma worden met werken van:





Biber
Khachaturian
Telemann
Ysaye

Uw vrijwillige bijdrage voor dit concert is bestemd voor Ewoud
U bent van harte welkom!
Yvonne van Delft
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TERUGBLIK
15 september Taakdragersochtend
Op 15 september jl. bezochten wij, als
onderdeel van de bijeenkomst van de
taakdragers, de Pauluskerk.
Bij veel Rotterdammers is de
Pauluskerk bekend als opvang- en
gedoogcentrum voor drugsverslaafden dat een gebruikersruimte
had in het oude Centraal Station –
perron 0.
Bij de realisering van een appartementencomplex aan de Mauritsweg
kwam de mogelijkheid om het gebouw
van de Pauluskerk daar te
herbouwen. Zo aan de buitenkant is
het niet meteen te herkennen als
kerkgebouw. Eenmaal binnen kom je
in een ruimte met een open structuur
waarin door de verschillende schuine
vlakken een bijzondere binnen- en
buitenruimte ontstaat.
Het gebouw heeft vier verdiepingen.
Als je de deur opendoet kom je direct
in de gemeenschapsruimte. Iedereen
is daar welkom. Mensen drinken er
een kop koffie, doen een spelletje,
werken met een laptop. Elke dag is er
letterlijk open huis, het wordt wel de
huiskamer van Rotterdam genoemd.

Voor wie is de Pauluskerk? Zelf verwoorden ze het zo:
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die
het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten,
mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel
voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het
belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons
onvoorwaardelijk welkom.
Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale
zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het
voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij
staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist
voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw
perspectief bieden.

4

Wat doet de Pauluskerk?
Elke dag is de kerk open van 9 tot 21 uur, dagelijks lopen er zo’n 250 mensen
naar binnen. Het Eethuis verzorgt drie keer per week een maaltijd voor ruim
50 mensen en elke week reikt de Voedselbank 30-40 voedselpakketten uit.
De Medische dienst verzorgt zo’n 2.500 consulten per jaar; de tandarts helpt jaarlijks 250
mensen.
Op het diaconaal/maatschappelijk spreekuur komen wekelijks 30-40 mensen.

Vluchtelingenspreekuur biedt advies en bemiddeling voor meer dan 100 mensen per week.
Er is tijdelijke huisvesting voor 30-40 mensen en er is voor 25-30 mensen nachtopvang.
Naast directe hulpverlening worden er tal van culturele activiteiten gehouden voor en met
bezoekers, en worden er onder meer taal- en muzieklessen gegeven.
Het wordt allemaal gefaciliteerd door vrijwilligers, ook de professionele krachten zoals artsen
en maatschappelijk werkers werken op vrijwillige basis zonder vergoeding.
En dan is de Pauluskerk ook nog een “gewone” protestantse kerk waar diensten worden
gehouden in een prachtige kerkzaal. Waar pastoraal werk wordt gedaan op een open en
toegankelijke manier.
Bijzonder is dat je de kerkdienst ook via internet kunt bijwonen en zelfs nog later kunt
terugzien via Kerkdienst gemist.
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Tijdens de rondleiding maakte de manier waarop en de omvang waarin de Pauluskerk hulp
biedt bijzonder veel indruk. Een gebouw dat en mensen die helemaal ten dienste staan voor
iedereen die hulp nodig heeft: Een beter voorbeeld van praktische christelijke naastenliefde
kun je niet bedenken.
Egbert Melchior

7 november Met het oog op de wereld : ‘Voor licht uit warmte’

De lezing was gericht op de negatieve aspecten van Ledverlichting, waar we binnen de
Europese schaal allemaal aan moeten geloven. LED betekent light emitting diode.
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De gloeilamp- en halogeenverlichting zijn uitgefaseerd ten gunste van Ledverlichting,
waarmee men energie denkt te besparen. Volgens Henk wordt dit een illusie. Steeds meer
apparaten zijn aangesloten op het internet. Het stand-by lichtje in die talloze apparaten kost
stroom, 0,5 Watt per uur. Dat telt per huishouden 365 dagen 24 uur geweldig op. Men streeft
in de lichtindustrie naar 2,5 Watt per communicerende schakeling, want je kunt er dan zoveel
informatie verwerken.
Brussel heeft een definitie van licht gegeven, waarin licht alleen in elektromagnetische
termen wordt beschreven. Dat is een lege, arme definitie van golflengten. Het warmteelement ontbreekt.
De verbinding van licht en warmte is voor de mens vanzelfsprekend. Ieder kan dat bij
zichzelf nagaan. Met Ledverlichting komt er aan einde aan deze vanzelfsprekende
verbinding.
We zagen een proef met een lichtbundel uit een diaprojector en een flink vergrootglas. Als
het vergrootglas in de lichtbundel werd gehouden, werden op het scherm de gloeidraden van
de lamp zichtbaar! ‘De bron verlaat het licht nooit’.
Henk vertelde over een bioluminescentie-proef met de inkt van een inktvis. De inkt ging in
een petri-schaaltje met een voedingsbodem. Na 30 uur was er een ongelofelijk energetisch
resultaat: 95% fascinerend licht en 5% warmte in plaats van het omgekeerde rendement van
kunstlicht… De vloeistof was bezaaid met lichtpunten als van een sterrenhemel.
Verschillende soorten licht:
- Gloeilamp geeft licht uit warmte
- Tl-buis geeft licht uit ontlading en blijft veel koeler (dertiger jaren vorige eeuw)
- LED geeft koud ontladingslicht. LEDS mogen zelfs niet te warm worden.
Euritmisch LED: L (alleluia)
E (eerbied)
D (drukkend naar de aarde).

Door de som van LED, smartphones, tablest, laptops, tv schermen lopen we blauwlichtschade op. Dat heeft een invloed op de ziel! LED heeft een samentrekkende en
leegmakende werking. Dat is zichtbaar aan: aura’s, tekeningen, schilderingen. Alles wordt
kleiner en leger.
Daglicht remt het negatieve effect van LED licht. Er is een duidelijk verschil vastgesteld
tussen het werk en de prestaties van leerlingen die bij het raam in daglicht met Ledverlichting
werken en leerlingen aan de muurkant onder dezelfde LED verlichting.
Met LED-licht kun je scherper rekenen, maar je vergeet het eerder.
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Het draait om de ontwikkeling van onze innerlijkheid! De 5G ontwikkeling heeft daar ook mee
te maken!
Lichtfabrikanten geven openlijk informatie over de problematische gezondheidsaspecten van
kunstlicht. Dit wordt genegeerd! Kunstlicht verstoort het dagritme van levende wezens. Niet
alleen van de mens, maar van alle organismen.
Groot milieuprobleem van LED: Er zitten kleine sporenelementen van metalen in de
halfgeleiders in de Ledlampen. Niemand, ook in Brussel niet, weet hoe je die
sporenelementen eruit krijgt, hoe je die kunt recyclen. Tegen de burger: lever ze maar in …
alsof het dan op een verantwoorde manier verwerkt wordt. Wat blijft er dan over van de
energiebesparing?
Al deze informatie wordt met de EU in Brussel gecommuniceerd om bewustzijn te geven
rondom de besluitvorming daar.
Hoe werkt kaarslicht op de ziel?
De wetenschap geeft er geen beeld van, want men heeft zich nooit beziggehouden met de
werking van de verschillende kwaliteiten van licht op de ziel. In kaarslicht is vrijwel geen
blauw licht. Daarom steken we zo graag kaarsen voor stemming aan. Waarom verrukt de
sterrenwereld ons?
Midden in de lezing deed Henk een opzienbarende mededeling van Prof. Marc Henry uit
Straatsburg op een recent gehouden watercongres in Amsterdam. Daarin werd in de
quantummechanica aangetoond dat water de informatiedrager van DNA structuur is en met
de verdunning (potentiëring) van water de werking van homeopathische, antroposofische
geneesmiddelen verklaard is.:
De uiterlijke ontwikkeling van de driedimensionale aarde staat voor een innerlijke
ontwikkeling van de mens naar 6 dimensies. Licht is de vierde dimensie waarmee de
stappen naar de innerlijke ontwikkeling van de mens worden ingeleid. Het kunstlicht
belemmert op deze belangwekkende weg van de mens.
Tot slot toonde Henk ons de motieven op het beschilderde plafond van het Goetheanum .
Naast de engelenwerkingen met licht bij het ontstaan van de aarde wordt daar de
mensheidsontwikkeling getoond in het spanningsveld van de kleuren blauw en rood.

Figuur 1 Goetheanum plafond oost God's
toorn_weemoed

Figuur 2 Goetheanum plafond oost Kring van 12

Met veel stof tot nadenken keerden we huiswaarts.
Thea van Veen
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17 november Seminar : OVERBRUGGEN
Het Vreemde - IK - de Ander

Op zaterdag 17 november vond ons
eerste seminar plaats met de titel:
Overbruggen. Het vreemde - ik - de
ander, lezing, ontmoeting, poëzie.
Dit seminar was een
samenwerkingsverband tussen de
ledengroep Rotterdam van de
Antroposofische Vereniging, het
Anthroposofisch Huis en De
Christengemeenschap.
Ignaz Stegeman hield een ontroerende
lezing over het verhaal van Tolstoj
"Waarvan leeft de mens"
Clarine Campagne oefende met ons in
het nemen van en reflecteren op de
stappen die je maakt bij de ontmoeting
met een ander (of iets anders)
Peggy Verzett, performer, kunstenaar,
dichter, musicus vertelde boeiend over
haar leven, waarin ze haar eigen
'vreemdheid' onder ogen ziet en leerde
er mee om te gaan.
Solange Gersons hield de beweging er
in, door met ons te zingen.

Na afloop ontvingen we van bezoekers lovende reacties als: 'Heel fijne sfeer, interessante
mooie thema's op een beeldende en makkelijk invoelbare manier weergegeven; heel helder.'
En: 'Fascinerend, apart, het overdenken waard.'
Er waren natuurlijk ook tips en aanbevelingen voor een andere en/of betere aanpak en die
nemen we vast en zeker mee bij de voortgang van dit project.
De komende tijd werken we verder aan het verstevigen van de band tussen de drie partijen
en aan het vorm geven van een volgend seminar, waarvoor we al de nodige ideeën hebben.
Alle inbreng van u is van harte welkom. We houden u op de hoogte.
Namens de organisatie,
Lida Veringmeier

9

Over de Boekentafel – werkwijze en catalogus
Met Boekentafel worden de boekenplanken bedoeld die je vindt aan je linkerhand als je de
boekenhoek betreedt. Daar staan voornamelijk boeken van de eigen uitgeverij van de
Christengemeenschap, genaamd Aan de Tijd.
Als u een boek wilt aanschaffen, kunt u het meteen meenemen. In elk boek bevinden zich
twee facturen, een voor uzelf om thuis het aankoopbedrag over te maken en eentje voor mij ,
ter controle. Ik ben bijna iedere zondag in de boekenhoek te vinden en tot hulp bereid. Ben ik
er niet en wilt u een boek meenemen, vul dan de factuur in die voor mij bestemd is en doe
deze in ‘het kleine notitieboekje’. Ik vind hem daar dan wel. Thuis betaalt u volgens de
factuur. In de P.S. staat hoe u boeken kunt bestellen.
Van alle boeken die op de planken te koop staan, heb ik een catalogus gemaakt, alfabetisch
op naam van de schrijver. U vindt deze catalogus, met prijzen en al, als bijlage bij deze
Nieuwbrief. Misschien is het handig om deze te downloaden op uw computer. Dan is de
informatie over de boeken altijd beschikbaar als u hem nodig heeft, bijvoorbeeld als u op
zoek bent naar een cadeau met inhoud. Ik zet enkele boeken even in de schijnwerper:
1. Janneke Rosenbrand, Hoe de kleine Engel op aarde kwam, € 17,50
Prachtig prentenboek. Zie de tekst in de catalogus.
2. Boekje over De Kring van Zeven en het Executive Committee. Het wordt bescheiden
als ‘brochure’ aangeduid, maar is het een groots boek, al is het klein en al kost het
slechts € 5. Het is aansprekend door de indrukwekkende beschouwingen en
beschrijvingen die het bevat en door de vele korte biografieën van priesters die in de
organisatie een belangrijke functie vervullen. Aan dit boekje kun je beleven dat de
Christengemeenschap echt een ‘wereldkerk’ is van mensen die haar willen dragen,
met vestigingen op alle vijf continenten. Het is een cadeautje aan jezelf!
3. Wim Kelber, de Mensenzoon, vertaald door mensen uit onze Rotterdamse
Christengemeenschap. Dat wil je natuurlijk lezen! Het geeft de diepe betekenis van
de Mensenzoon weer in het geheel van het mysterie van Golgotha. € 17,50
4. Paulus van Tarsus Dit is de heruitgave van een jeugdboek door Siegwart Knijpenga.
Het is bedoeld voor lezers van ca. 12 jaar. Het beschrijft beeldend en toegankelijk de
begintijd van het christendom, een van de grote wereldgodsdiensten. Siegwart
Knijpenga is een geboren verteller. € 17,50
5. Siegwart Knijpenga heeft een serie over indrukwekkende ervaringen in het
alledaagse leven geschreven. Het zijn geen boekjes om achter elkaar uit te lezen;
aan iedere dag een of meer vertellingen heb je genoeg stof om over na te denken en
misschien in je leven in praktijk te brengen.
(N.B. Zijn vader, J. Knijpenga was priester in Rotterdam van 1934-1955. In de
Geschiedenis van de Christengemeenschap in Rotterdam* wordt vertederd
gesproken over ‘de kleine Siegwart’ die als kleuter wel eens zorgde voor een luchtige
noot in een serieuze bijeenkomst). *A5 boekje met blauwe kaft op een
boekenplank, gratis mee te nemen.
6. Wim Kops, De geheimen van het licht voor SLECHTS € 10!!! Dit is een onbegrijpelijke
prijs voor zo’n prachtig boek! Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!
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7. Kosmos Engel Mens Dier, Zeven ‘bewustzijnskunstenaars’ rond een thema € 15
In gesprek met zeven kunstenaars over hun leven en het
thema Kosmos engel mens en dier.
De zeven kunstenaars – Carin Anderson, Els Botman, Loes
Botman, Rik ten Cate, Angela Koning, Floris Rosenbrand en
Janneke Rosenbrand – vertellen over hun leven, hun werk
en het thema waarin ze elkaar vonden. Zes van de zeven
kunstenaars zijn geïnspireerd door de antroposofie.
Het is boeiend om te lezen hoe ze hun eigen stijl hebben
gevonden. De illustraties zijn een lust voor het oog. Een fraai
vormgegeven boek dat fijn is om zelf te lezen, ook mooi om
cadeau te geven!
Voor een beschrijving van alle boeken, zie de catalogus.
Thea van Veen
P.S. BESTELLEN De Boekentafel kan geen voorraden aanhouden. Ik bestel wat is verkocht
en ook op vraag. U kunt een boek aanvragen door mij een mailtje te sturen:
vanveenthea@gmail.com Bellen kan ook: 06 177 14 110. Ik bestel de boeken rechtstreeks
bij Aan de Tijd en ontvang ze op mijn huisadres. Vervolgens neem ik ze op zondag mee naar
de kerk. Dan kunt u het boek meenemen en thuis met een bankoverschrijving betalen.

Pinkstervuur-wandelen en fietsen
Het boek is van Moskou via Salzburg en Graz eind oktober 2018 in Boedapest aangekomen.
Daar blijft het voor een eerste grote winterpauze tot 21 april 2019.
Zie ook http//www.pinkstervuur-wandelen.org

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