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Aan wie is de Voleinding gegeven? 

Streven is ons levenslot. 
En zich van de val verheffen, 
Maakt iedere dwalende groot. 

 
Lust wil het hart opvrolijken, 

Waarheid alleen maakt het vrij. 
Ook als we struikelen en mislukken, 

Dan staat onze Engel ons bij. 
 

Otto Kaltenbrunner  

 
 
 
Op de carnavalszondag wordt het evangelie gelezen van ‘de rijke jongeling’. 
Hij spreekt Jezus aan als ‘Goede Meester’ en krijgt dit als antwoord:  
“Waarom noem je mij goed, niemand is goed behalve de ene, God” 
Dit kan op meerdere manieren tot nadenken stemmen.  
 
We zijn allemaal onderweg op aarde en streven naar het ‘doen van het 
goede’. We balanceren daarin soms wel op een smal koord, want iedere 
situatie vraagt weer om een nieuw antwoord en een andere handeling.  
Op ‘vastenoavond’ speelt het ‘zuiden van het land’ met ‘maskers’ en 
daarachter schuilgaand laat men ‘de moraal en het koord nogal vieren’ als 
voorbereiding op de vastentijd van boetedoening. Die begint in de katholieke 
kerk van oudsher met het halen van een askruisje op Aswoensdag.  
 
In de Christengemeenschap wordt dit anders geleefd. De lijdenstijd begint dit 
jaar namelijk op zondag 15 maart, vier weken voor Pasen. Met de cultische 
kleur zwart en gitzwart geven we uitdrukking aan het lijden van Christus op 
aarde. 
 
Wij leven in een complexe tijd en in het dagelijks leven nemen de ‘maskers’  
steeds grimmiger vormen aan. Je zou kunnen zeggen dat het een wereld-
lijdenstijd is, waarin we telkens weer kunnen afdwalen van onze weg, in 
duistere tijden van smart en lijden.  
Moge een ieder vertrouwen houden in de geestelijke leiding, die voor ons 
uitgaat en ook de moed vinden telkens meer ons ware gezicht te tonen.  
Dit wens ik u toe op de moeilijke weg naar het Opstandingsfeest van Pasen, 
José Mosseveld 
 

 
Afbeelding voorpagina:   
Jawlenski    ‘Heilandgezicht’  (1915)   
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DE MENSENWIJDINGSDIENST 
Zondag        10:00 uur  (niet op 16 februari, 8 maart en 19 april) 
Donderdag    9:00 uur  (niet op 5 maart) 
Zaterdag      10:45 uur  (een keer per twee maanden, zie agenda) 
Let op: in de nacht van 28 op 29 maart gaat de klok een uur vooruit. 
 
 
 
HET EVANGELIE IN DE DIENST 
 
Triniteitstijd  9 februari t/m 14 maart  
  9 feb.       Joh.  5   :   1-16           Genezing van de langdurig zieke 
16 feb.        Mat.20  :   1-16            De arbeiders in de wijngaard 
23 feb. Luc.18   :  18-34          De rijke jongeling 
  1 mrt. Mat.  4   :  1-11         De verzoeking in de woestijn 
  8 mrt. Mat.17   :  1-13  De verheerlijking op de berg 
 
Lijdenstijd  15 maart t/m 11 april 
15 mrt. Luc.11   :  14-36           Uitdrijving van een demon  
22 mrt.       Joh.  6   :  1-15/ 26-35   Spijziging van de 5000 
29 mrt.       Joh.  8   :  1-11/ 46-59   De overspelige vrouw 
Stille week  
  5 apr.       Mat.21   :  1-11         Intocht in Jeruzalem 
  9 apr.       Luc.23   :  13-32         Jezus voor Pilatus; Barabbas 
10 apr. Joh.19   :  1-15            Jezus voor Pilatus; schouw De Mens! 
11 apr. Joh.19   :  16-42         Kruisiging en graflegging 
 
Paastijd  12 april t/m 20 mei  
12 apr. Marc.16 :  1-20  Het Paas-evangelie 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLE  BIJEENKOMSTEN ZIJN OPENBAAR TOEGANKELIJK 
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Activiteiten voor kinderen: 
Het samen-vieren van de Zondag 
Eén maal per maand is er een zondagsviering 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 de kerk. 
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. Ouders en andere volwassenen 
zijn stil hierbij 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. 
 

Op 2 februari, de drie koningen brengen hun licht voor het 
feest van Maria lichtmis. 
 

Op 23 februari, de laatste zondag voor de lijdenstijd vieren  
ook wij een beetje carnaval.  
We verkleden ons en spelen even iemand anders: spannend, 
een beetje gek maar wel leuk om te doen. We zijn benieuwd 
of je mee durft te doen. 
 

Op 29 maart, in de derde week van de lijdenstijd zullen we 
ons bezighouden met het repeteren van het toneelstukje over 
de koning, die in het verborgene heerst. 
 

Op 12 april is het Pasen, dan gaan we natuurlijk zoeken: 
naar de ontmoeting in de geheimzinnige paasgrot en dan 
voeren we het toneelstukje op voor de gemeente en voor de 
gezinnen met kleine kinderen. 
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Evangelie in de Kinderdienst: 
23 februari    Lukas       18: 18-34  De rijke jongeling 
29 maart             Lucas      11: 14-22  Uitdrijving van demon 
12 april (Pasen)  Marcus     16:   1-8    De Opstanding 
 
Voor aanmelding en informatie kunt U terecht bij Annie en Jan  
E: jgabruin@xs4all.nl 
 

 
LIEDEREN IN DE DIENSTEN      
Mensenwijdingsdienst:  
Trinitarische tijd:   Zie ons aan          / Heer in uw woorden 
Lijdenstijd:    O heer, gij zijt bereid /  Heer, in uw woorden 
Paastijd:       Verrezen is de Heer /   De God van de vrede   
 

 
 
Kinderdienst: 
Epifanie:   Hoe helder staat de morgenster  
Triniteit:   Wees gij een leid-ster boven mij 
Lijdenstijd:  Zaai nu o zaaier mijn, uw zaad ….   
Paastijd:   Open breekt de aarde 

 
 
MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 
 
Afwezigheid van de geestelijke 
4 t/m 8 maart priesterwijdingen in Hamburg 
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GESPREKSGROEPEN 
 
Arnhem: De Ik Ben-woorden in het Johannesevangelie  
In het Nieuwe Testament, in het Johannesevangelie, wordt 
beschreven, hoe Christus werkt. In de zeven Ik Ben-woorden maakt 
hij zijn werkzaamheid openbaar in de mens en op aarde.  
We lezen in het Nieuwe Testament en gaan met elkaar in gesprek. 
Woensdagochtenden van 9:45 tot 11:45 uur.  
Plaats: Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem 
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
Arnhem: Veritas-studiegroep voor mensen van 18 tot 35 jaar   
Avonden waarbij we zoeken om meer inzicht te 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 kunnen we daarvan herkennen?  
Dinsdag- of donderdagavonden van 20:00 tot 21:30 uur 
Plaats: Johanneskapel, 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.  
 
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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Terugblik op de kerstspelen: 
In de Kersttijd, die nu weer achter ons ligt, hebben we kunnen 
genieten van drie opvoeringen van het Oberufer Kerstspel:  
op 17 dec. in de Parkstraatkerk, en op zaterdag 21 dec. twee 
opvoeringen in onze eigen kerk. Met name tijdens die laatste keren 
in de Johanneskapel was het  ‘van onder tot boven’ helemaal vol 
bezet. Zo hebben velen kunnen genieten van een prachtige en 
verzorgde opvoering! 
Onze kompanij is vanaf september bijna wekelijks bij elkaar 
gekomen; en in het proces, dat daarbij ontstond, hebben we met 
elkaar intensief geoefend, en ook veel met elkaar gedeeld. 
We hebben op die manier met grote vreugde kunnen werken, en 
ons kunnen voorbereiden. Daarom zijn we ook dankbaar, dat we 
het spel aan zoveel mensen en ook aan veel kinderen konden laten 
zien. Voor onszelf, als kompanij, was dit proces ook een prachtige 
voorbereiding op het Kerstgebeuren. En, we hopen dat het 
kerstspel ook heeft bijgedragen aan een inhoudelijke verdieping 
van het Kerstfeest bij de toeschouwers. 
Tenslotte zijn we blij te kunnen melden, dat, op het einde van het 
spel, de arme herders weer ruim bedeeld zijn met jullie goede 
gaven. Het opgehaalde bedrag in de herdersmutsen is inmiddels 
overgemaakt aan de Christengemeenschap in Arnhem. 

 
 
Terugblik op twaalf heilige nachten met “Oerbeelden onder 
kerstboom” 
Op 26, 28 en 29 december vertelde José ons over oerbeelden van 
de kerstkribbe. Na de Mensenwijdingsdienst zaten we in een kring 
bij de kerstboom met brandende kaarsjes. Dat was voor mij na 
meer dan 60 jaar voor het eerst weer: echte brandende kaarsjes in 
een kerstboom. 
In de eerste bijeenkomst kwamen vooral de herders langs en klonk 
o.a. hoe universeel de herdersbeelden zijn. Iemand vertelde van 
een opvoering van het kerstspel in de gevangenis met vooral 
moslim publiek. Het kwam over. 
De tweede keer ging het over beelden van de drie koningen, wijs 
geworden in een lange ontwikkelingsweg. Een heel ander verhaal. 
In de derde bijeenkomst vertelde onze priester over hoe de 
geestelijke leiding werkzaam is in de eerste levensjaren van een 
kind. De hoogste engelwezens van de negen engelenhiërarchieën 
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zijn dan actief. Wij mensen zijn voorbestemd om de tiende 
hiërarchie te gaan vormen in de toekomst. 
In de drie bijeenkomsten kwam een veelheid van beelden voorbij. 
Ieder beeld van achter een sluier, waarvan even een tipje werd 
opgelicht. Er valt dus nog veel meer te ontdekken. 
 

 
AANKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE: 
 
Zondag 9 februari en 1 maart 
Na de mensenwijdingsdienst wordt er een inleiding gehouden over 
de twee ‘sociale’ sacramenten van de totaal van zeven 
sacramenten binnen de Christengemeenschap. We gaan het dan 
hebben over de huwelijkswijding en over de priesterwijding. Beide 
sacramenten hebben een sterke werkingskracht op de vorming van 
een gemeenschap en zijn ingebed in de samenleving of in een 
gemeente. 
De priester 
 
Maandagavond 9 maart  (vanuit Antroposofische Vereniging) 
Lezing over “De transformatie van Maria – Isis – Sophia”. 
Op maandag 9 maart wordt een lezing over de transformatie van 
Maria – Isis – Sophia gehouden. In het oerbegin was alles Eén. Na 
een dramatische splitsing werd door een machtige vaderdaad alles 
Twee. Nu is het aan de mens om er weer Een van te maken. Dit 
alles wordt gekoesterd, geweten en liefdevol begeleid door Maria-
Isis, in een machtige liefdevolle tederheid. Een tederheid die alles 
doorstraalt, alles aanraakt en het allemaal al lang weet. 
De lezing begint met een Kroatisch sprookje. Aan de hand van dit 
sprookje en christologische inzichten zullen we proberen een groots 
beeld neer te zetten van Maria-Isis. 
In de combinatie van docent en verhalenverteller weet Wim beelden 
tot “leven” te brengen door zijn inzichtelijke achtergrond van de 
antroposofie.  

Aanvang: 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
Locatie: Johanneskapel van de Christengemeenschap 
Graag vrijwillige bijdrage; richtbedrag €10,- 
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Zondag 15 maart: 
In de verschillende evangeliën spreekt Jezus over het lijden van de 
Mensenzoon, als hij het heeft over de vervolging en martelingen in 
Jeruzalem en de dood aan het kruis op Golgotha. 
Hoe kunnen we toegang krijgen tot de diepere achtergronden van 
de betekenis van de term Mensenzoon?  
Na de mensenwijdingsdienst zullen we nader ingaan op deze vraag 
en proberen te verhelderen waarom Jezus niet in de Ik-vorm 
spreekt. 
De priester 
 

 

Inhoud Stille week:  

Palmzondag 5 april 11.20 -12.15 Inleiding over de Stille Week 
 
Dinsdag 7 april 
  9.00 Mensenwijdingsdienst 
10.00 Gesprek over het evangelie van de dinsdag 
  

Witte Donderdag 9 april 
  9.00 Mensenwijdingsdienst 
10.15 Gesprek over het evangelie van Witte Donderdag  
 
Goede Vrijdag 10 april  
 10.00 Mensenwijdingsdienst 
 11.15 Gesprek over de lijdensweek en de Mensenzoon 
 12.15 Lunch (zelf brood meenemen) 
 15.00 Het cultisch lezen van het Lijdens-evangelie  
  

Stille Zaterdag 20 april  
10.00 Mensenwijdingsdienst 
11.15 –12.00  Gesprek over Stille Zaterdag 
 

 

 
Vooraankondiging Pasen:  
Op 1e Paasdag, 12 april vieren we Pasen ‘rond de grot’ en met een 
speciaal verhaal voor gezinnen met kleine kinderen : 
*   De grotere kinderen zullen een Paasspel opvoeren: “De koning,  
       die in ’t verborgene heerst”. 
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Bericht van de penningmeester 

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 

 
Algemene Leden Vergadering 
Donderdag 26 maart organiseert het bestuur weer een algemene 
leden vergadering. 
De bespreking begint om 19.30, vanaf 19 uur is de kerk open en staat 
er koffie en thee klaar. 
Deze bijeenkomst die 2 keer per jaar plaatsvindt, is een belangrijk 
overlegmoment voor onze gemeente. 
We bespreken de algemene gang van zaken en ontwikkelingen en 
waar nodig brengt het bestuur belangrijke besluiten in stemming. De 
aanwezigheid van leden en belangstellenden wordt hierbij bijzonder 
op prijs gesteld.  
Het bestuur. 
 

UIT DE TAAKGROEPEN: 
Schoonmaak dag 2020 
14 maart is het weer zover, de jaarlijkse schoonmaak dag….. 
Van zolder tot kelder gaan we door het gebouw om alles op te 
ruimen, te ordenen, te poetsen en schoon te maken. 
Wekelijks wordt de kerk weliswaar gepoetst, maar een keer per jaar 
willen we alles graag een extra schoonmaakbeurt geven. 
We werken van 10 tot 16 uur en roepen iedereen die in de 
gelegenheid is op, om mee te komen helpen. 
Als je niet de hele dag kunt, kom dan gewoon een paar uurtjes, alle 
hulp is zéér welkom. 
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Het programma is als volgt: 
10.00 uur  gezamenlijke uitleg/organisatie van de klussen, met 

koffie/thee/lekkers. 
12.30 uur  gezamenlijke lunch, voor broodjes en soep wordt 

gezorgd. 
15.30 uur  gezamenlijke afsluiting.  

De etagebeheerders 
 
 
Kunst in de gemeentezaal  
In de gemeentezaal hangen sinds kort 7 schilderijen van Hennita 
Jaspers uit Nijmegen.  
Twee werken laten ons een beeld van de winter zien. De andere 
zijn abstracte schilderijen. Deze schilderijen blijven hangen tot 
begin april daarna worden ze vervangen door werk rond het thema 
Pasen, ook van Hennita Jaspers. 

 
 
GEMEENTEBERICHTEN   APRIL / MEI 2020 
Kopij De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is  

vrijdag 27 Maart. 
 

 
 
 
Johanneskapel 
Adres Brugstraat 5, 6811 MB Arnhem   026 – 443 3953 
 
Geestelijke José Mosseveld (jmosseveld@gmail.com) 026 – 840 1741 
  (maandag alleen in noodgevallen) 
 
 

  



 

13 
 

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). 
 
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 belang-
stellenden 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’. 
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