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Van de redactie 

 Van de redactie 
Toen begin februari ’s morgens om zeven uur mijn wekker 
afliep en ik de rolgordijnen optrok, zag ik voor het eerst sinds 
het najaar, dat het op dit tijdstip al weer licht werd. Heel 
summier, maar wel hoopgevend aanwezig: het voorjaar komt 
eraan, de dagen lengen! Ik ontdekte in onze tuin verheugd de 
eerste sneeuwklokjes, die inmiddels nagenoeg zijn uitgebloeid. 
Daarvoor in de plaats zijn het longkruid en de eerste krokussen 
gekomen. Ook de vogels gaan weer fluiten, er is een 
opkomende energie voelbaar. Ik wordt zo blij van de naderende 
lente, alsof alles wat in de afgelopen wintermaanden zwaar, 
mistroostig en donker was, plotseling letterlijk lichter wordt en 
problemen en sombere gedachten relativeert.  

In de winter trekt de natuur zich terug, diep naar binnen. Om 
daar te verblijven tot het leven in het voorjaar weer 
tevoorschijn komt. In zekere zin geldt dit ook voor ons mensen. 
De dagen zijn korter en toch verwachten we dat we net zo 
productief zijn als de rest van het jaar. We hebben niet minder 
deadlines en we werken net zo hard door. Harder zelfs, 
vanwege alle decemberdrukte. Zo gaan we in tegen alles waar 
de winter voor staat. De kans die de winter biedt is rust om te 
reflecteren. Om daarna, als de lente komt met nieuwe, frisse 
energie het leven tegemoet te treden. Gesterkt door de 
reflectie in de lange, grijze wintermaanden kunnen we nu 
misschien onze somberheid loslaten en weer vooruitkijken.  

Ook in onze gemeente hoop ik dat we met elkaar naar de 
toekomst durven kijken, niet vergetend dat we een 
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gemeenschappelijke basis hebben. De Mensenwijdingsdienst 
heeft ons in de afgelopen donkere maanden verbonden en zal 
dat ook in dit nieuwe voorjaar, in de komende lichte tijd doen. 
Dat is de basis van onze ontmoetingen. Mede namens Yvonne 
wens ik jullie een vreugdevol Paasfeest en een prachtig voorjaar 
toe. 
Anya   

 

Zie de Lente 

 

Barst plots in de sneeuw de helleborus open 

trompettert leven en knalt geel forsythia. 

Guur waait de lente weg de stille winter 

dun hoog licht verdrijft behaaglijk vuur. 

Ineens moet alles uit zijn grond of tak 

In bermen joelen paardenbloemen 

De kromme wilg rilt in zijn lichte groen. 

Daar staan wij ook, naakt en koud met 

bloesem 

in grijzig haar en willen warm en wild 

En dat we houden van die schrille kleuren 

van elkaar. 

  
Marjoleine de Vos 
Uit de bundel: Kat van sneeuw  
Van Oorschot, 2003 
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Opmaat,  Ignaz Stegeman 
 

De trooster van uw aardezijn … 

Het is opmerkelijk hoe gedurende de paastijd in de woorden aan het 

altaar het motief klinkt van de trooster. Niet alleen in het epistel van 

de mensenwijdingsdienst, maar ook in het sacrament van de 

jeugdwijding dat altijd in de paastijd gehouden wordt. Daarin wordt 

de jonge mens opgeroepen de Christus te zoeken en wordt gezegd 

dat hij hem vinden zal als zijn hoogste leider, ja als zijn Trooster. 

Wat is troost? Wat is een Trooster? Wanneer het kleine kind in zijn 

verdriet troost zoekt dan is dat op schoot en in de armen van mama 

of papa: die nabijheid en omarming is troostend. Maar het is voor 

iedere ouder bewegend om waar te nemen dat die vorm van troost 

eindigt: voor het ontwakende kind is die van buitenaf komende 

omhulling niet meer toereikend, al blijft ze altijd van grote waarde. 

Antwoord op levensvragen en troost bij verdriet of pijn moet dan 

elders worden gezocht: niet meer buiten maar in de eigen ziel. En 

gedurende korte of langere tijd houdt dat voor ieder opgroeiend 

mens  eenzaamheid en worsteling in. 

Wanneer de Herrezene op de dag van de opstanding met de 

Emmaüsgangers over de velden gaat, dan doet hij ons iets voor: op 

een liefdevolle wijze brengt hij deze leerlingen door het stellen van 

vragen tot inzicht. En bij het aansluitende breken van het brood 

herkennen zij hem.  

Ware troost ontstaat wanneer het de ziel lukt een verbinding te 

leggen met de zin van hetgeen hem overkomt, ook al lijkt die zin 

vooralsnog mysterieus te zijn. Een eerste stap op deze weg, ook al is 
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het een nog zo kleine, is de belangrijkste. En wanneer iemand anders 

woorden van troost wil spreken dan is daarbij wezenlijk dat het 

woorden van het hart zijn, woorden die de gouddekking dragen van 

de zelf doorleefde ervaring van de zin van verlies of verdriet. 

Maar met de diepste zin van alles wat ons in ons leven toevalt mogen 

we de naam verbinden van een wezen dat als geen ander het lijden 

leerde kennen: ‘Christus is voor u als zin van de aarde verrezen’. Het 

mij tot hem verheffen brengt troost. En het ervaren van die troost 

brengt vrede. 

Ignaz Stegeman   
 

  Lente 
 
 
 

 

 
een zacht zingen in lucht 
en licht 
in de takken, de twijgen 
in de blozende knoppen 
briljanten in teder gras 
daar wacht de Tuinman 
op jouw hand  
in de Zijne 
een eerste bloesem 
een nieuwe Aarde 
lente 
 
Marijke van der Weel                               
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De Mensenwijdingsdienst 

Deze wordt elke vier weken gecelebreerd in het gebouw van de 

Doopsgezinde Gemeente aan de Lange Noordstraat 62 te 
Middelburg om 10.00 uur.  
 
De eerder aangekondigde dienst op Goede Vrijdag vervalt. 
 

Zondag 13 maart 2016 Mensenwijdingsdienst 

Maandag 28 maart 2016  
2e Paasdag 

Mensenwijdingsdienst 

Zondag 10 april 2016 Mensenwijdingsdienst 

Zondag 8 mei 2016 Mensenwijdingsdienst 

Maandag 16 mei 2016  
2e Pinksterdag 

Mensenwijdingsdienst 

Zondag 12 juni 2016 Mensenwijdingsdienst 

Zaterdag 25 juni  
Johannesviering 

Mensenwijdingsdienst 

Zondag 10 juli Mensenwijdingsdienst 

 
Extra bijeenkomsten  
Zondag 20 maart 2016 – Viering Palmpasen  
10.30 uur   

  

Vrijdag 25 maart 2016 – Evangelielezing  
15.00 uur    
  

Evangeliemiddagen 

Plaats:     
Tijd:  15.30 uur – 17.00 uur  
(Momenteel geen evangeliemiddagen) 
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Perikoopbijeenkomsten  

Tijd: 10.30 – 11.30 u  
Dag: zondag 
Data in 2016:   niet bekend 
 

Bijeenkomsten leesgroep 

Deze vinden om de vier weken plaats. Het boek dat wordt 
besproken is: “Inzicht in het Mysterie van Golgotha” door 
Rudolf Steiner. 
Plaats:   
Dag: zaterdag  - Tijd: 10.30 uur 
Data 2016: 9 april – 14 mei – 11 juni  
 
 
 

 
 

Uit het gemeenteboek 
 
 

 
 

 (geen berichten) 
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Perikopen 

 

Lijdenstijd  
20 mrt.: Mattheus 21, 01-11 Intocht in Jeruzalem  
24 mrt.: Lukas 23, 13-32 Jezus voor Pilatus: Barabbas  
25 mrt.: Johannes 19, 01-15 Jezus voor Pilatus: ‘Zie de Mens’ 26 
mrt.: Johannes 19, 16-42 Kruisiging en graflegging  
Paastijd  
27 mrt.: Markus 16, 01-18 Het Paasevangelie  
03 april: Johannes 20, 19-29 Thomas de ongelovige  
10 april: Johannes 10, 01-21 Ik ben de Goede Herder  
17 april: Johannes 15, 01-27 Ik ben de Ware Wijnstok  
24 april: Johannes 16, 01-33 De Geest komt  
01 mei: Johannes 14, 01-31 Ik Ben de Weg, de Waarheid en  
het Leven  
Hemelvaartstijd  
05 mei: Johannes 16, 24-33 Ik verlaat de wereld, maar ..  
08 mei: Johannes 16, 24-33 .. Ik heb de wereld overwonnen! 
Pinkstertijd 
15 mei: Johannes 14, 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft 
16 mei: Johannes 14, 23-31 .. openbaart 
17 mei: Johannes 14, 23-31 .. mijn Geest 
Trinitarische tijd 
18 mei: 1 Korinthiërs 12, 04-31 De gemeente … 
22 mei: 1 Korinthiërs 12, 04-31 … als orgaan van Christus 
29 mei: Johannes 04, 01-26 De Samaritaanse vrouw 
05 juni: Johannes 03, 01-21 Nicodemus 
12 juni: 1 Korinthiërs 13, 01-13 Hooglied van de liefde 
19 juni: Johannes 17, 06-11 Hogepriesterlijk Gebed 
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Internationale Pinksterconferentie 

2017 in Rotterdam 
 

Na ruim 25 jaar (Den Haag, 1990), zal de Internationale 
Pinksterconferentie van de Christengemeenschap weer 
plaatsvinden in Nederland. In 2017 zal deze conferentie 
gehouden worden in Rotterdam, in congrescentrum Ahoy. De 
Internationale Pinksterconferentie is de grootste bijeenkomst in 
de Christengemeenschap en we verwachten minstens 1500 
deelnemers van over de hele wereld. 
 
Het thema van de conferentie is: 
 

Spelen met vuur 
Pinkstervuur – geschenk van de vrijheid 

 
  
Toelichting op het thema is te vinden in het adventsnummer 
2015 van “In Beweging”. 
 
De conferentie zal plaatsvinden op 2-6 juni 2017 in 
congrescentrum Ahoy te Rotterdam.  
Parallel aan de conferentie zal er op dezelfde locatie tevens een 
jongerenprogramma zijn. We verwachten dat de website van de 
conferentie met verdere informatie in januari 2016 online komt 
op: pinksterconferentie2017.org. 
Inschrijving voor deelname kan daar dan beginnen in de zomer 
van 2016. 
 
Namens de werkgroep Pinksterconferentie 2017, 
Bart   
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Digitale nieuwsbrief  

Het landelijk bestuur heeft het initiatief genomen om een 
digitale nieuwsbrief uit te brengen. Doel van de nieuwsbrief is 
de lezers te informeren over wat er gebeurt in de verschillende 
gemeenten en organen van de Christengemeenschap in 
Nederland/Vlaanderen, en daarmee een bijdrage te leveren aan 
de verbondenheid tussen leden en gemeenten in ons 
bewindsgebied.  

De gemeenten, de synode en enkele andere organen kunnen 
kopij aanleveren. In elk nummer verschijnt ook een kort verslag 
van de laatste vergadering van de Landelijk Raad.  

Streven is de verschijningsdata van de nieuwsbrief te laten 
afwisselen met die van In Beweging, zodat er op acht 
momenten per jaar informatie naar de lezers van beide organen 
gaat. De nieuwsbrief wordt per e-mail toegezonden aan 
iedereen die zich daarvoor aanmeldt.  

 
Het eerste nummer is toegezonden aan alle bij het landelijk 
secretariaat bekende e-mailadressen. Bent u daar nog niet bij, 
maar wilt u de nieuwsbrief wel ontvangen, stuurt u dan even 
een mail naar het landelijk secretariaat: 
secretariaat@christengemeenschap.nl.  
Dan krijgt u het volgende nummer in uw mailbox.  

 
Ellis Booi  

mailto:secretariaat@christengemeenschap.nl
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secretaris landelijk bestuur  
 

Verslag van de vergadering van de 

Landelijke Raad te Arnhem, 6 februari 

2016  

In de opmaat had Ernst Terpstra het over Erasmus, geboren in 
Rotterdam. Hij vertaalde in 1516, dus 500 jaar geleden, als eerste het 
Nieuwe Testament op basis van de Griekse tekst. Hij was priester, 
theoloog en een vrij denker. Erasmus streefde naar een regeneratie 
(wedergeboorte) van de moederkerk in tegenstelling tot Luther die 
een reformatie nastreefde. Ernst noemde hem als het ware een soort 
wachter voor de Christengemeenschap. Een werk van hem luidt: 
“Klacht van de vrede”, waarin de vrede wordt voorgesteld als een 
vrouw die nergens een thuis heeft. Bedenkt: de Heilige Geest is als 
een duif nedergedaald, niet als een adelaar of havik. Ook een 
uitspraak van hem: “Reizigers zijn we op deze aarde en geen 
bewoners”. 

Na de opmaat kwamen de aanwezige gemeentes (14) aan het woord. 
Boeiend om te horen wat er in de verschillende gemeentes leeft. In 
Leeuwarden is het 60 jaar geleden dat de eerste dienst plaatsvond, in 
den Haag 90 jaar geleden. In vele gemeentes zijn de kerstspelen en 
soms zelfs een gezongen 3 koningenspel gehouden. In Den Haag 
wordt voorbereid scènes uit de Faust van Goethe. 

Zelf heb ik de situatie in Zeeland geschetst en laten klinken dat de 
gemeente blij is dat de diensten toch zijn doorgegaan middels 
vervanging, een groot vertrouwen hebbend in onze gemeente-engel. 

Marie Helène van Tol, priester van Arnhem, vertelde over de 
verbouwing van de kerk, die net achter de rug was, een mooi 
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verzorgd gebouw. Er is boven in het gebouw een kinderzolder, een 
toneelkamer en zelfs een kleine gastenkamer voor 1 tot 2 personen. 

Wilma Roem (LB) presenteerde het werkplan van het Landelijk 
Bestuur. Daar kwamen heel wat punten aan de orde o.a.: 
- Het LB gaat werken aan een andere benaming, die recht doet aan 

de gemeentes i.o. ,zoals in Zeeland: dat we na 45 jaar bestaan 
nog steeds gemeente in oprichting zijn! De weg die bewandeld 
wordt: het LB doet een voorstel, dit wordt besproken in de 
Synode, uitkomst ervan gaat terug naar het LB, vandaar naar de 
Landelijke Raad en vervolgens naar de betreffende gemeente. 

- Enkele gemeentes werken al met een nieuw 
computerprogramma voor de financiën:  CASH. Het streven is om 
te werken met een uniform systeem. 

- Conflictbemiddeling zit in de portefeuille van Ellis Booi. 
- De Landelijke Liedgroep is bezig met een nieuwe structuur en 

zoekt nieuwe leden. De Landelijke Liedgroep is een deel van de 
Landelijke Muziekgroep. 

Er is een digitale nieuwsbrief opgezet. De redactie ligt in handen van 
Ellis Booi en Karin de Leeuw. Gemeentes kunnen ook copy 
aanleveren, liefst korte berichten. Een ieder kan zich aanmelden voor 
de nieuwsbrief bij het secretariaat (Karin de Leeuw). De informatie via 
de nieuwsbrief wordt afgestemd met In Beweging. 

Het thema  “Versterking van de Christengemeenschap” blijft 
aandacht houden. Gemeentes zouden een verslag over de 
vorderingen sturen naar het Landelijk Bestuur. Alleen Driebergen 
heeft dit gedaan! 
 
Berichten uit het Landelijk Bestuur o.a.: 

 . Twee jongeren (“ca 40”), Reinoud Wissenburg en Daniel 
Stegeman, gaan een onderzoek doen naar de manier waarop de 
Christengemeenschap een beweging kan blijven, ook voor 
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“jongeren”. Ze hebben een mandaat gekregen van het LB en 
Synode om dit onderzoek zelfstandig te doen. 

 . Van 3 t/m 7 augustus is er een internationale conferentie voor 
kerkmuziek in de Christengemeenschap in Den Haag. 

 De landelijke ledendag zal stilstaan bij 90 jaar 
Christengemeenschap (9 jaar nog, dan is het 3x 33 jaar, een 
nieuwe impuls) 

Berichten uit de Synode: 

 . Het Nieuwe Testament is opnieuw vertaald uit het Grieks, 
uitgeverij Nachtwind. Op 21 mei wordt deze gepresenteerd. 

 . Er wordt al hard gewerkt aan de voorbereiding voor de 
Pinksterconferentie 2017. 

 . De priesters gaan in september met elkaar in gesprek: biografie 
en impulsen van waaruit je werkt, vormen het thema. Dat kan 
vruchtbaar zijn voor de onderlinge samenwerking. 

 . Wilma Bos gaat niet naar Amerika, ze blijft inzetbaar voor 
Nederland. 

De volgende LR zal op 4 juni in Groningen zijn. 
Tonny   

     
    
Aan alle leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in 
Nederland en Vlaanderen 
Met dit schrijven wil ik u op de hoogte stellen van de aanstaande 
verandering in de priesterlijke bezetting van de gemeente 
Driebergen. Dit nadat de Nederlandstalige kandidaat Mariska 
Hunfeld-Jue afgelopen weekeinde, samen met zeven anderen, in 
Stuttgart de priesterwijding heeft ontvangen. 
 
Mariska Hunfeld-Jue is daags na haar wijding door de leiding van de 
priesterkring uitgezonden naar de gemeente Driebergen, waar zij op 
zondag 20 maart a.s. haar intrede zal doen.  
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Met vriendelijke groet, 

Mededelingen voor u en door u  

Voor uw agenda:  

Zaterdag 2 april 2016 – Algemene Financiële Vergadering 
Kerkkamer van de Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur  
 
Zaterdag 8 oktober 2016 
Landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden 
Noteer de datum, nadere informatie volgt. 
 
Zondag 17 april 2016  
Het ontwaken van de zielen 
Opvoering van het vierde mysteriedrama 
Van Rudolf Steiner  
Theater Zuidplein te Rotterdam  
Informatie: www.drempeltheater.nl  
 

Opbrengst Sinterklaas en Adventsverkoop 2015 
 
Ook dit jaar bracht de verkoop van verschillende eigengemaakte 
artikelen  weer een mooi bedrag op! 
Er was een verkoop voor de Sinterklaastijd, een verkoop in de 
Goese Leesgroep, een verkoop privé, een grotere verkoop in de 
Adventstijd en de verkoop van fotokaarten door het jaar heen . 
We hebben met z'n vieren deze verkoop op touw gezet nl, 
Margaretha  , Aline  , Caroline   en Christine  . 
Ook heeft Tonny   nog zelfgemaakte sappen en jam verkocht. 
De verkoop heeft een bedrag van 532,50 euro opgeleverd en is 

http://www.drempeltheater.nl/
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Pasen 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula’s verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 

Daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

  
Ida Gerhardt (1905-1997) 
Uit de bundel: Vijf Vuurstenen 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974 

 

overgemaakt op de rekening voor de cultische benodigdheden. 
 

 

Mededelingen voor u en door u, vervolg 

 

In het afgelopen jaar heeft Miel  uit de Christengemeenschap 
Kring Breda een tiental mooie brede houten kledinghangers 
gemaakt voor onze kazuifels. 
Deze kunnen we nu zonder plooien mooi verzorgen. 
Hij heeft dit als gift voor onze gemeente gedaan. 
Onze hartelijke dank daarvoor! 
C.K. 
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Een moeilijke ervaring 

 

In mijn jeugdjaren gingen we soms op bezoek naar een oom en tante 
in Amsterdam, die samen een privé rusthuis opgezet hadden. 
Mijn oom kon prachtig zingen en af en toe hield hij voor de bewoners 
van het rusthuis en andere belangstellenden een zangmiddag. 
Een vriend van hem begeleidde hem dan op de piano. Ook 
componeerden mijn oom en zijn vriend eigen liederen. Het waren 
bijzondere middagen. 
Er was een lied wat mijn oom zo met hart en ziel kon zingen, zichzelf  
begeleidend op een traporgel en dat was het lied “Jeruzalem”. 
 
Vele jaren gingen voorbij. 
Na het overlijden van mijn zoon Oliver ontmoette ik mijn neef, een 
zoon van die oom.  
We spraken over zijn vader, die toen al overleden was  en hij beloofde 
een cassettebandje op te sturen, waar zijn vader die mooie liederen 
op zong. 
Ik heb het bandje gekregen en met plezier beluisterd en het verdween 
in de kast. 
Na jaren kwam het in mijn handen en ik beluisterde het weer. 
 
Toen het lied” Jeruzalem” gezongen werd, werd ik plotseling in de 
geest meegenomen ver weg in een andere tijd, in een ander leven. 
Ik werd gebracht naar de plaats Golgotha. 
In dat leven was ik een jonge man. 
 Ik stond vooraan tussen vele andere mannen, ook ouderen. We 
droegen allemaal dezelfde gewaden die olijfgroen en beige van kleur 
waren. Misschien hoorden we bij de tempel, ik weet het niet. 
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Het licht was er vaal,  duister.  Het was er doodstil en de sfeer was 
grimmig. 
We stonden een stuk achter de kruisen en keken vanachter op de 
gekruisigden. 
Het was zo erg.. 
Ik zag Hem, mijn zo geliefde Meester , de Rabbi, maar ook de mens 
van wie ik zo innig veel hield. Nu was Hij gekruisigd. 
Ik zag een gedeelte van Zijn benen, Zijn voeten , een stuk van de 
lendendoek achter het kruis. 
Ik kon het niet begrijpen. Ik was altijd zo graag bij Hem geweest, 
besefte en geloofde dat Hij de mensheid helpen kon, redden kon. 
 Nu was het alles niet meer mogelijk. De mensheid was reddeloos 
verloren en ik zag de aarde afglijden in het duister. 
Ik besefte dat Christus was gestorven en mijn hart brak. 
In dat leven heb ik daarna niets ervaren van de opstanding van de 
Christus en de grote geheimen van Golgotha. 
Misschien heb ik het gebeuren op Golgotha niet overleefd, ik weet 
het niet. 
Ik werd teruggebracht in dit leven , mijn gezicht nat van tranen. 
Het heeft dagen geduurd voordat ik mijn evenwicht  weer wat terug 
vond. Mijn hart bleef pijn doen. En het cassettebandje durfde ik niet 
meer af te spelen. 
 
Door deze terugblik begreep ik wel meer van mijn leven nu.  
Ik begreep dat meisje dat altijd veel moeite had met Goede Vrijdag en 
pas weer blij kon zijn als die dag voorbij was. 
De confrontatie met het altaar in de Christengemeenschap en de 
beeltenis van de gekruisigde Christus, waar ik niet naar kijken kon en 
meer. 
In dit leven kwam de antroposofie op mijn pad met antwoorden over 
de grote geheimen van Golgotha en de opgestane Christus.  
De Diensten van de Christengemeenschap met ervaringen aan het 
Altaar.  
De themadagen in Amersfoort van Hans Stolp . 



17 
 

Ervaringen tijdens een Byzantijnse Dienst. 
Ik mocht zoveel meer begrijpen  als in dat andere leven hierover. 
Maar de hartepijn bleef.  
 
 
Ik weet niet meer wanneer het gebeurde, weken of maanden na de 
ervaring met  het cassettebandje. 
Ik was op een Themadag van Hans Stolp in Amersfoort toen het 
gebeurde. Plotseling keken de ogen van Christus mij aan. 
Zijn ogen met de diepte van de eeuwigheid, met zo'n grote liefde voor 
de mensen. 
Gouden stralen vanuit Zijn ogen reikten naar mijn hart. De gouden 
stralen tilden mijn hart op en genazen de pijn. Ik voelde fysiek mijn 
hart bewegen in mijn lichaam. 
De gouden stralen heelden de pijn. Het voelde zo goed! 
Het was prachtig en Zijn ogen vergeet ik nooit meer, dat is niet 
mogelijk. 
De gouden stralen die ik wel eerder gezien had vanuit de ogen en 
handen van priesters en het Licht achter een R.K. priester die de 
hostie aan de mensen uitreikte. 
Prachtige ware ervaringen van de werkende Christus in ons leven. 
Voorbij het diepe verdriet, het trauma uit een vorig leven. 
Het zegt me hoe dankbaar we moeten zijn voor al die geheimen waar 
we in dit leven antwoorden op mogen krijgen en ook zelf kunnen 
zoeken.  
Het is een tijd van opengaan van vele geheimen, daarom ook moeilijk 
,we kunnen zoveel nog niet bevatten. We moeten er zorgvuldig mee 
omgaan. 
 
De geestelijke wereld vraagt me om mijn ervaringen door te geven 
aan de aarde. Ik heb er lang over gedaan, vind dit best erg moeilijk, 
maar nu ik 70 geworden ben besef ik dat het tijd wordt om dit te 
doen. 
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C.K. 
 
                                                                            

              Gij die boven ons is, 
Gij die een van ons is,    
Gij die is – 
Ook in ons; 
Dat iedereen U ziet – ook in mij 
Dat ik de weg voor U bereid  
Dat ik dank voor alles wat mij overkwam 
Dat ik daarnaast niet vergeet de nood van 
de ander 
Behoud mij in Uw liefde 
Zoals u wilt dat anderen blijven in de 
mijne. 
Moge zich alles  in mijn wezen tot eer van 
U wenden 
En moge ik nooit vertwijfelen. 
Want ik ben in Uw hand 
En alle kracht en goedheid zijn in U. 
Geef mij een zuivere zin – dat ik U 
aanschouw 
Een deemoedige zin – dat ik U hoor, 
Een liefhebbende zin – dat ik U dien,  
Een gelovige zin – dat ik in  blijf. 
 
Dag Hammarskjöld             
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Pasen en het ei 
Pasen en het brood 
Pasen en de haas 

 

Broodhaasjes                                                                      
Maak 8 broodhaasjes van: 

350 g. meel, 10 g. gist, 2 dl water, snufje zout, scheutje olie. 

Na het kneden en 1 uur rijzen haasjes vormen. 

Ongekookt ei nat maken en gaatje erin prikken. 

Het ei in het haasje vouwen. 

15 min. in de oven laten rijzen op stand 1 

Dan 15 min. op stand 3 en 10 min. op stand 5. 
 

uit het boekje Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Zonnejaargroep 

 

 

 

 

Het brood alleen kan ons niet voeden 
Wat ons in het brood geneest 
Is het eeuwig Woord van God 

Is leven en is Geest 

http://zonnejaar.antrovista.com/?pg=zoek&b=7
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Angelus Silesius 

 

De ontdekking 

  

Een man ontdekte de zin van het bestaan, 

Holde naar buiten, 

Klampte iedereen aan, zei: “luister! 

Het is heel anders dan u denkt!” 

en over zijn woorden struikelend 

legde hij het uit 

aan iedereen 

en iedereen was stomverbaasd- 

is dat dus de zin van het bestaan… 

ach, hoe is het mogelijk… 

schudde zijn hoofd, 

sloeg vlammen van zich af, 

sprong in sloten, rivieren, riep om hulp 

of liep peinzend weg. 

  

Toon Tellegen, 
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Uit de bundel: Een dansschool 
Querido, 1992 


