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Menswording 
Een  licht ontsteken 

In donkerste tijd, 
Vrede scheppen 
Midden in strijd. 

Waar angsten verlammen 
De hoop vernieuwen, 

Liefde zaaien, 
Conflicten niet schuwen; 

Wonden helen 
En krachten wekken; 
Gerechtigheid doen 

En tot leven bevrijden. 
 

Margarethe Mehren (Kloosterzuster, Bad Saulgau geb. 1932) 

 
 
Het aardegraf is open en leeg. Op de ochtend van Pasen veroorzaakt dit  
enorme schrik en ontsteltenis bij Maria Magdalena en alle leerlingen.  
Het intellectuele denken komt tot stilstand in hen, en dan kunnen de 
geestelijke wezens tot spreken komen in hen. De woorden van de engel of 
engelen klinken zeer ernstig: “Hier is hij niet, hij is opgestaan.”  
En ook: “Vrees niet!” 
 
We leven in deze confronterende tijd van het coronavirus in grote 
maatschappelijke onzekerheid. Je zou ook kunnen spreken van een 
apocalyptische tijd. Velen uit onze kringen vragen zich af wat er nu eigenlijk 
in al deze fenomenen tot openbaring wil komen. 
Ieder wordt op zichzelf teruggeworpen, in de eenzaamheid van het  Ik-wezen. 
En moet vanuit z’n Ik met bewustzijn handelen en gewoontes terughouden en 
waar mogelijk omvormen.  
Creatieve manieren worden tot uitvoering gebracht om anderen te helpen en 
bij te staan. Daarbij kun je aan de ontwikkeling van de ‘Mensenzoon’ denken. 
Christus spreekt over de ‘Mensenzoon’ als een zielenwezen dat in alle 
mensenzielen voelend-waarnemend aanwezig is en waarneemt of een van 
zijn geringste broeders wordt gevoed, gelaafd of gekleed of juist geen 
aandacht krijgt. (Matt. 25:35)                   
Dus alles wat zich in de ziel van alle mensen afspeelt, wordt door de 
‘Mensenzoon’ beleefd, als waren het z’n eigen ervaringen. En zo kan de 
geestelijke wereld meewerken in ons handelen of in onszelf beperken.  
Ook nu zijn we volop in ontwikkeling, alleen en met elkaar! 
“En jullie zullen zien: alle dagen ben ik bij jullie, tot aan de voltooiing van de 
wereld.” (Matt.28;20)  Mogen we ieder in deze moeilijke tijd, ons dienstbaar 
weten aan de aarde- en mensheidsontwikkeling.  José Mosseveld 

 
Afbeelding voorpagina: onbekend  
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DE MENSENWIJDINGSDIENST 
Zondag      10.00 uur (niet op 19 april, 17 mei, 21 juni) 
Donderdag  9.00 uur  (niet op 30 april en 11 juni)  
1e Zaterdag van de ‘even’ maanden 10.45 uur (niet augustus)  
 
Diensten zonder communie-uitreiking en afstand houden! 
NB: Behalve op zondag en donderdag is de Dienst ook op: 
Tweede Paasdag 13 april,     10.00 uur 
Hemelvaart 21 mei,                10.00 uur 
Tweede Pinksterdag, 1 juni,   10.00 uur  
Derde Pinksterdag 2 juni,       10.00 uur  
Zaterdag 6 juni,                       10.45 uur 
Sint-Janswoensdag 24 juni,    10.00 uur    

 
HET EVANGELIE IN DE DIENST 
Paastijd  12 april t/m 20 mei  
12 apr. Marc.16  :  1-20  Het Paas-evangelie  
19 apr. *  Joh. 20  : 19-29 Thomas de gelovige 
26 apr.  Joh. 10  :  1-21 Ik ben de deur; de goede herder 
  3 mei    Joh. 15  :  1-27 Ik ben de ware wijnstok 
10 mei   Joh. 16  :  1-23 De Geest komt 
17 mei *  Joh. 14  :  1-31 Ik ben de weg, de waarheid, het leven 
 
Hemelvaart  21 mei t/m 30 mei 
21 mei   Joh. 16  : 24-33  Ik verlaat de wereld, maar vat moed 
24 mei   Joh. 16  : 24-33  Ik verlaat de wereld, maar vat moed 
 
Pinksteren  31 mei t/m 2 juni  
31 mei   Joh.  14  : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft 
  1 juni   Joh.  14  : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft 
  2 juni   Joh.  14  : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft 
 
Trinitarische tijd 3 juni t/m 23 juni 
  4 juni   Joh.    3  : 1-21 Nicodemus 
  7 juni   Joh.    3  : 1-21 Nicodemus 
14 juni   Joh.    4  : 1-26 De Samaritaanse vrouw 
21 juni *  Joh.  17  : 6-11 Uit het hogepriesterlijk gebed 

 
Johannestijd, 24 juni t/m 27 juli 
24 juni, woensdag!! Markus 1 :  1-11 Een roepende in de woestijn 
28 juni  Joh.   3  : 22-36  Hij moet groeien, ik moet afnemen 

 
* Geen Dienst   
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N.B. Tot nader order vervallen deze kinderactiviteiten! 
Activiteiten voor kinderen: 
Het samen-vieren van de zondag 
Een maal per maand is er een zondagviering voor kinderen vanaf de 
1e klas / groep 3. 
In het eerste uur bereiden de kinderen zich voor op de kinderdienst, 
d.m.v. een verhaal, een lied en activiteiten rond het jaargetijde. 
De kinderen worden hier om 9.45 uur verwacht; ouders kunnen hen 
brengen op de 2de verdieping. 
Van daaruit gaan ze om 11 uur naar de Kinderdienst in de kapel. 
In deze korte dienst, speciaal voor de kinderen, staan zij voor het 
altaar in de kapel en horen ze de priester spreken over de 
Godesgeest die in alles aanwezig is en over ons werken en leren hier 
op aarde. Ook horen ze woorden over liefde, waarvoor Christus de 
helpende leraar is en over menselijk samenleven dat zinvol wordt 
wanneer de liefde er kan zijn. Tot slot zingen ze een lied samen met 
de ouders en andere volwassenen. Deze zijn verder stil aanwezig en 
dragen de kinderen mee in hun aandacht. 
Het ‘samen-vieren van de zondag’ wordt na de Kinderdienst 
afgesloten in de gemeentezaal met een drankje en iets lekkers. 
 
12 april: Pasen.  
Op zoek naar het “Geschenk van de koning die in het verborgene 
heerst” om iedereen zijn levenswater te kunnen schenken, ook aan de 
aller kleinsten! 
 
26 april:  
Gaan we naar buiten en op zoek naar de wolken op weg naar 
hemelvaart. Lukt het om ze te vangen? 
 
31 mei: Pinksteren 
Vieren we samen Pinksteren rondom de meiboom, met dans, muziek 
en pinksterbollen. 
 
28 juni: Sint Jan 
Spelen we het spel van “de trouwe Johannes” en vieren zijn 
naamdag. 
 
Evangelie in de Kinderdienst: 
12 april (Pasen)          Marcus             16 : 1 -   8       De Opstanding 
26 april                       Johannes          10 : 1 - 18       De goede herder 
31 mei (Pinksteren)    Handelingen       2 : 1 - 40       Pinksteren 
28 juni                        Johannes               3 : 1 - 15   Nicodemus 
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LIEDEREN IN DE DIENSTEN 
Mensenwijdingsdienst:  
Paastijd:       Verrezen is de Heer / De God van de vrede   
Hemelvaart:  Tot de hoogten / De Waarachtige 
Pinksteren:   Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige 
Triniteit:        Tot de hoogten / De God van de vrede 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kinderdienst: 
Paastijd:      Open breekt de aarde 
Pinksteren:  Hemelse vlammen 
Triniteit en Johannestijd: Wanneer de bloemen staan  in vuur en vlam 
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GESPREKSGROEPEN en CURSUSSEN vervallen tot 1 juni ’20! 
Arnhem: Johanneskapel  
De Ik Ben-woorden van Christus in het Johannesevangelie  
In het Johannesevangelie wordt in het ‘Hoge Priesterlijke gebed’ in 
Johannes 17 beschreven hoe Christus zijn werkzaamheid openbaar 
maakt voor de mens en de aarde.  
We lezen in het Nieuwe Testament en gaan met elkaar in gesprek.  
Woensdagochtenden van 9.45 tot 11.45 uur.  
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
Arnhem: Veritas-studiegroep voor mensen van 18 tot 35 jaar   
Avonden waarbij we zoeken of we meer inzicht kunnen krijgen in 
ons dagelijks leven. Na een open begin waarin we uitwisselen over 
ons leven en onze leerwegen, kijken we naar een evangeliedeel 
van de tijd van het jaar. Wat herkennen we daarvan in ons leven?  
Dinsdag of Donderdagavonden van 19.45 tot 21.15 uur 
Plaats: Brugstraat 5, Arnhem.  
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
Bennekom: De Ik Ben-woorden in het Johannesevangelie 
Donderdagavond van 19.30–21.30 uur    
Plaats: Bennekom. 
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
Nijmegen: Het evangelie van de week en het jaargetijde 
In gesprek zoeken we naar een eigen verhouding tot het evangelie. 
Vrijdagochtenden van 9.45-11.45 uur.   
Plaats: Nijmegen.  
Zie de agenda voor de volgende data. 
 

Studiegroep Boxmeer: Lukas-evangelie 
Elke derde donderdag van de maand, 19.30 – 21.30 uur.  
Plaats: Boxmeer.  
Zie de agenda voor de volgende data.  
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AANKONDIGINGEN: 
Kunst in de gemeentezaal  
In de gemeentezaal hangen 7 schilderijen van een kunstenares uit 
Nijmegen.  
Twee werken laten ons een beeld van de winter zien. De andere 
zijn abstracte schilderijen. Deze schilderijen blijven de volle Paastijd 
nog hangen. 
 
 

Eerste Pinksterdag, 31 mei, 11.20-12.15 uur.  
Gaan de kinderen samen met ons een meidansje maken rond de 
meiboom? Of gaan we met elkaar in gesprek op gepaste afstand 
over een ‘gemeenschappelijk doel’, toelevend naar het 100jarige 
jubileumfeest van de Christengemeenschap wereldwijd. 

 
 
Van het bestuur en de synode 
 
Verzonden brieven over aanscherping coronavirusmaatregelen: 
De volgende maatregelen zijn op 31 maart verder verlengd, 
voorlopig t/m 28 april! 
 
 
Beste leden en belangstellenden,  Arnhem, 26 maart 2020 
 
Nadat we onderstaande mail van onze bewindsdrager, Ernst 
Terpstra hadden ontvangen heeft het bestuur en het convent van 
Arnhem overleg gehad met elkaar. We hebben in navolging van alle 
veiligheidsmaatregelen en adviezen voor de komende twee weken 
t/m Palmpasen 5 april het volgende besloten: 
De mensenwijdingsdiensten van donderdag en zondag zullen met 
een beperkt aantal mensen doorgaan. Dat betekent concreet met 
10 personen die met 1,5 meter tussen elkaar gaan zitten. De rijen 
stoelen worden ruimer van elkaar gezet. Verder zijn de priester en 2 
ministranten aanwezig en op zondag nog 1 musicus. De communie 
wordt niet uitgedeeld.  
De zondagsdiensten voor de kinderen zullen vervallen, omdat we 
de veiligheidsnorm van 1,5 meter afstand niet op alle momenten 
kunnen garanderen. 
Tot nader order zijn verder alle groepsbijeenkomsten afgezegd. 
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Mochten er op landelijk niveau door de Nederlandse overheid extra 
maatregelen worden getroffen, dan zullen wij ons daaraan houden. 
We zullen ieder van jullie via de digitale Nieuwsbrief, via de website 
of via een telefonisch bericht op de hoogte brengen en houden.  
Wij wensen ieder van U de moed en het vertrouwen toe om samen 
deze moeilijke situatie in de samenleving en op de gehele aarde 
goed te volbrengen. 
Met hartelijke groet, gemeentegeestelijke, ook namens het bestuur. 
 

 Amstelveen, 25 maart 2020 
Beste leden en belangstellenden, 

Naar aanleiding van de sinds maandagavond van kracht zijnde 
extra maatregelen van de Nederlandse overheid, deel ik u – in 
aansluiting op mijn vorige brief van 13 maart jl. ‒ het volgende mee. 

Op grond van deze maatregelen heb ik de conventen en besturen 
van alle gemeenten verzocht om, in elk geval tot 6 april a.s., de 
volgende restricties door te voeren ten aanzien van de cultische 
vieringen: 

- de zondagsdiensten voor de kinderen laten vervallen (tenzij de 1,5 
meter-regel door alle betrokkenen kan worden nageleefd, zowel 
voor, tijdens als na de dienst) 

- aan de mensenwijdingsdiensten kan nog slechts een heel beperkt 
aantal mensen deelnemen (dit geldt dus ook voor eventuele 
diensten voor gestorvenen); 

- eventueel geplande dopen of huwelijkswijdingen laten vervallen. 

Daarnaast heb ik besloten, dat alle voor dit jaar geplande 
jeugdwijdingen niet zullen doorgaan; het uitstellen van dit besluit tot 
6 april zou voor alle betrokkenen teveel onzekerheid opleveren. De 
betreffende jeugdwijdelingen zullen hartelijk worden uitgenodigd 
om in de Paastijd van 2021 alsnog de jeugdwijding te ontvangen. 

Aan de conventen en besturen heb ik tevens gevraagd om alle 
betrokkenen in hun gemeente van een en ander op de hoogte te 
stellen, via de gebruikelijke informatiekanalen, de gemeente-
website en ook d.m.v. een korte mededeling op de kerkdeur. 

Het moeten opgeven van dit alles valt ondergetekende niet mee, en 
dat zal voor velen van u ook gelden. Ik meen echter dat wij, op 
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grond van de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarover ik in 
mijn brief van 13 maart schreef, niet anders kunnen. 
Tevens koester ik de hoop, dat de goede geesten van de wereld dit 
offer zullen kunnen gebruiken om ons iets nieuws aan te reiken dat 
toekomstkracht heeft, zowel voor de samenleving als ook voor onze 
Christengemeenschap. Ik wens u onverminderd kracht en 
vertrouwen toe in deze barre, bijzondere Lijdenstijd!  
Met hartelijke groet,  
de bewindsdrager  
 

Bericht van de penningmeester 

Over de Collecte:  
Vanwege het coronavirus wordt het fysiek collecteren gestopt en vragen wij U 
een extra bijdrage te doen per digitaal bankieren of overschrijving.  
Bij voorbaat dank voor uw begrip! 
 
Eind vorig jaar hebben we voor onze gemeente een zakelijke Triodos 
bankrekening geopend. Dit was in de vorige gemeenteberichten reeds 
vermeld. De reden hiervoor is dat de doelstellingen van deze bank beter bij 
ons kerkgenootschap passen. Ook bij andere gemeenten is hier al enkele 
jaren aandacht voor.  
Het is onze wens om op termijn alle betalingen en ontvangsten via deze 
rekening te laten verlopen. Als dat het geval is kunnen we de ING-
bankrekening opheffen. We denken hierbij in jaren en nemen er dus ruim de 
tijd voor. 
 
U kunt beide bankrekeningen dus gebruiken, maar waar dat mogelijk is willen 
we de Triodos rekening aanbevelen.  
De bankrekeningen zijn: 

IBAN Nummer: Ten name van: 

NL88 TRIO 0788 7842 18 Christengem. Arnhem 

NL38 INGB 0000 9190 90 De Christengemeenschap 
gemeente Arnhem 
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Berichten en oproepen: 
Verslag van de Landelijke Raad, februari 2020 te Alkmaar. 
Op zaterdag 22 februari 2020 kwam de Landelijke Raad bijeen in Alkmaar. 
Namens de Gemeente in Arnhem woonde ik deze bijeenkomst bij.   
Het landelijk bureau maakt nog een uitgebreid verslag. Daarom beperk ik me 
tot het belangrijkste. 
De priester van de gemeente in Alkmaar verzorgde de opmaat. Bij de viering 
van het 50 jarig bestaan van de Lukaskerk in Alkmaar werden de deuren wijd 
open gezet voor de wereld en ook daarna werden contacten gelegd met tal 
van groeperingen in Alkmaar.  
Persoonlijk vond ik haar verhaal heel inspirerend en vond het heel jammer 
dat zij na haar opmaat onmiddellijk weer vertrok. 
Op verzoek van de voorzitter van de Landelijke Raad heb ik iets verteld over 
onze gemeente in Arnhem. Op 21 november komt de raad bijeen in de 
Johanneskapel en krijg ik de gelegenheid om wat uitgebreider over Arnhem 
te vertellen. 
Daarna kwam een gespreksnotitie aan de orde over de mogelijkheden voor 
een vernieuwing van de Christengemeenschap. Op de volgende 
bijeenkomsten komt dit onderwerp terug.  
Bij dit onderwerp kwam o.a. aan de orde: contacten met Vrije Scholen en 
andere antroposofische werkgebieden, de rol van de priester binnen en 
buiten de gemeenten, en het waarnemen van de kwaliteiten van 
gemeenteleden en belangstellenden.  
De vraag was hoe je als gemeenschap je verhoudt tot de wereld. Wat zijn de 
centrale thema’s voor de toekomst? 
Op 16 mei komt het rapport van de Tijdelijke Adviescommissie Landelijke 
Financiën (TALF) aan de orde in de Landelijke Raad. Van mij wordt dan 
verwacht dat ik de reactie van de gemeente in Arnhem ga verwoorden.  
Tenslotte kwam het werkplan van het Landelijk Bestuur, een evaluatie van de 
Landelijke Raad en het jaarverslag van de Landelijke Raad aan de orde. 
Het was een stormachtige dag maar gelukkig kwamen we weer heelhuids 
thuis. 
 
De wereld en wij; Deelname aan de Raad van Kerken Arnhem 
In december 2003 werd de Christengemeenschap Arnhem na een 
kennismakingsgesprek, als lid opgenomen in de Raad van Kerken Arnhem. 
Sindsdien vertegenwoordig ik de Christengemeenschap in Arnhem in deze 
raad. Graag kom ik met belangstellenden uit onze gemeente in gesprek over 
mijn ervaringen in deze raad en met alles wat hiermee verband houdt. Ook 
hoop ik geïnteresseerden te vinden, die mijn taak op termijn zouden willen 
overnemen. 
Deelname aan de Raad van Kerken Arnhem biedt de mogelijkheid om in 
contact te komen met andere kerken en met verschillende bewegingen in en 
buiten Arnhem. 
Interessant zijn ook de jaarlijkse landelijke bijeenkomsten van 
vertegenwoordigers van de Christengemeenschap, die op lokaal niveau in 
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Nederland/België deelnemen aan bijeenkomsten van de plaatselijke raden 
van kerken en/of in andere overlegsituaties. 
Het is goed om elkaar op de hoogte te houden van de plaatselijke 
ontwikkelingen. 
 
Voor mij is een belangrijk thema wat de Christengemeenschap voor de 
wereld kan betekenen en andersom hoe de wereld in contact kan komen met 
de Christengemeenschap. 
Veel traditionele kerken hebben het moeilijk. Langzaam maar zeker is het 
christendom in Nederland geen cultuurfactor meer. Velen kennen de bijbel 
niet en hebben geen idee wat in een kerk plaatsvindt. 
De Christengemeenschap als beweging voor religieuze vernieuwing kan na 
100 jaar, ook voor de toekomst van grote betekenis worden voor hen die op 
zoek zijn naar een verbinding met het wezen en de werkzaamheid van de 
Christus in deze wereld. 
Heeft u voor dit onderwerp belangstelling? 
Dan kom ik graag met u in contact, via de redactie. 
 
 
GEMEENTEBERICHTEN  JUNI - SEPTEMBER 2020 
Kopij – De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is  
  donderdag 4 juni.  
 Aanleveren van kopij: jmosseveld@gmailcom. 

    
 
Gemeenteberichten                                                                         
De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Arnhem verschijnen 
vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei, 
september en november. De gemeenteberichten worden aan leden, 
belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar 
ontvangen zij bovendien het kwartaalblad ‘In Beweging’ van de 
Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. 
Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en 
abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd.  
Een digitaal abonnement is niet mogelijk. Een verkorte versie van de 
gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens of interne 
informatie) vindt u op onze website van Arnhem onder de tab 
‘Gemeenteberichten’. 
 
 
Financiën: 
Bijdragen en giften aan de Christengemeenschap kunnen, in 
overeenstemming met de fiscale regels voor de inkomstenbelasting, worden 
afgetrokken. Bij vastgelegde periodieke schenkingen vervalt de drempel van 
1%.  
Bij legaten zijn geen successierechten verschuldigd (ANBI status).

mailto:mhtolh@online.nl


 

 

 
 

 


