
DE CHRISTENGEMEENSCHAP

    Beweging tot religieuze vernieuwing
   

    Gemeente Zeeland te Middelburg

              Lente

                           alle Hemeldekens opgerold 

                           stralend omhelzen de tienduizend Lentearmen
                           de aarde
                           omhelzen de mensen

                           zachte groenen groenen,
                           groenen bloeien, geuren

                           een stille stap,
                           een stil juichen

                           'Zie, Ik maak alles nieuw'

                           een nieuwe Lente
                           aan Zijn Hand

       
        Marijke van der Weel
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Opmaat voor de Paastijd

Christus heeft de dood veranderd. Hij heeft hem veredeld zodat hij 
geen vernietiging, geen uitdoving meer betekent. Hij gaf de dood een 
vorm waarin wij hem niet langer hoeven te vrezen; waarin we hem 
zelfs kunnen leren liefhebben omdat hij het eigen wezen de brandstof 
aanreikt om het beter te maken dan het voorheen was.
Ook het leven zelf heeft Christus veranderd. Het betekent niet langer 
alleen maar gedijen, gezondheid en groei in uiterlijke zin. We kunnen 
het leven nu pas als zinvol beleven wanneer we van deze overvloed 
aan anderen kunnen schenken.
In de natuur staat het leven aan het begin van de kringloop: het 
kiemen van het zaad, het groeien van de plant, het vruchtdragen… De 
dood volgt pas wanneer de krachten uitgeput zijn. Hij wordt zichtbaar 
in het verwelken van de plant.
In de ziel gebeurt het omgekeerde: daar staat het sterven tijdens het 
leven aan het begin van elke ontwikkeling. Het gaat niet meer als 
vanzelfsprekend verder in het leven wanneer wij Diegene, die dood en 
leven omvormde, in ons opnemen. De natuurlijke mens in ons wordt 
verstoord. Veel in ons verzet zich daar dan ook tegen. Daarom zoeken 
we sterking van onszelf en ons geloof in het christelijk religieuze 
leven.
We hebben het (brood-)nodig om telkens opnieuw te erváren dat de 
dood werkelijk omgevormd is op Golgotha. De liefde zélf doordrong 
de dood. Ze plantte zichzelf in zijn wezen. Zij bracht zichzelf ten 
offer. Wanneer wij dit in ons bewustzijn opnemen, dan kan ook onze 
liefde voor het offer, dat we zelf te brengen hebben, ontvlammen.  
Dan ontvangen wij in dit leven de kiem van het hoger leven.
In elke wijdingsdienst voltrekken wij eerst het offer waarna de 
stralenglans van de verwandeling het geofferde met hoger leven 
doordringt. Dan worden wij genodigd tot het maal.

Hilde
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Feest- en overgangstijden:
Lijdenstijd:  4 maart t/m 31 maart
Paastijd:  1 april t/m 9 mei
Hemelvaart:  10 mei t/m 19 mei
Pinksteren:  20 mei t/m 22 mei
Trinitarische tijd: 23 mei t/m 23 juni

Mensenwijdingsdienst
Deze wordt elke tweede en vierde zaterdag van de maand 
gecelebreerd in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de 
Lange Noordstraat 62 te Middelburg om 10.00 uur.

Mensenwijdingsdiensten en Perikopen
Lijdenstijd
10 mrt:     Lukas 11, 29-36   Teken van Jona
24 mrt:     Johannes 08, 01-20 De overspelige vrouw

Goede Week
25 mrt.: Mattheus 21, 01-11 Intocht in Jerusalem
26 mrt.: Markus 11, 12-25 De Vijgenboom
27 mrt.: Lukas 20, 01-18 De erfgenaam
28 mrt.: Markus 14, 01-11 De zalving
29 mrt.: Lukas 23, 13-32 Dragen van het kruis
30 mrt.: Johannes 19, 01-15Veroordeling
31 mrt.: Johannes 19, 16-42Kruisiging en graflegging

Paastijd
02 apr.:  Markus 16   Opstanding
14 apr.:  Johannes 20, 19-29 Thomas
28 apr.:  Johannes 15, 01-27 ‘Ik ben de ware wijnstok’

Hemelvaart
10 mei:  Johannes 16, 22-33  ‘Bid tot de Vader in mijn 
        naam’
12 mei:  Johannes 16, 22-33 
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Pinksteren
21 mei:    Johannes 14, 23-31          ‘Wie mij waarachtig liefheeft’

Trinitarische tijd
26 mei:  Mattheus 28, 16-20  ‘Ik ben bij u’
09 juni:  Johannes 03, 01-21  Nikodemus
23 juni: Lukas 19, 01-10   Zacheüs de tollenaar

Gemeentegeestelijke
Een gesprek, biechtsacrament of huisbezoek  met de geestelijke 
Mw. Hilde Cauwenbergh kunt u aanvragen (liefst niet op maandag). 
Telefonisch bereikbaar van dinsdag 14 uur tot zondag 14 uur. 
Telkens tussen 9 en 21 uur. Op tel:  00 31 470 50 29 42/
06 22 51 53 76
of per e-mail hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl 
Postadres: St. Benedictusstraat 102 - 2640 Mortsel, Belgiê

Afwezigheid Priester
Hilde Cauwenbergh is met vakantie van 5 maart t/m 10 april. 
In dringende gevallen kunt u terecht bij onderstaande personen:
       - Lien Gerard        0118 583352 
       - Ronald du Long  0118 615459 

De Mensenwijdingsdiensten van 10 maart, 24 maart en 2 april worden 
gecelebreerd door respectievelijk Marianne de Nooij, Adam Ricketts en 
Ignaz Stegeman. 

Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst;
In januari begon een nieuwe reeks bijeenkomsten rondom de epistels 
die in elke feesttijd in de mensenwijdingsdienst klinken. De volgende 
bijeenkomsten zijn gepland op:
Zaterdag 24 maart  Lijdenstijd-epistel (vervalt )
Zaterdag 28 april  Paastijd-epistel 
Donderdag 10 mei Hemelvaart-epistel (Hemelvaartsdag) 
Maandag 21 mei  Pinkster-epistel (2e Pinksterdienst)
Zaterdag 23 juni  Johannes-epistel
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'Geboren worden in de geestelijke wereld'

Novalis zegt: "Als een geest sterft, wordt hij mens. Als een mens 
sterft, wordt hij geest." Hoe kun je, vanuit het gezichtspunt dat het 
sterven een geboorteproces is, aankijken tegen de ontwikkelingen in 
onze samenleving aangaande het levenseinde?                         
Zaterdag 10 maart, 11.30u-12.30 uur                                                                           
Lezing door Marianne de Nooij

    
Bijeenkomsten Goede Week
Data : Palmzondag Zondag 25 maart
Tijd :  10.30 uur 
Plaats: ten huize van Leny Overduin, Bogardstraat 18, Middelburg

Goede Vrijdag 30 maart Evangelie lezing
Tijd :   15.00 uur
Plaats: ten huize van Leny Overduin, Bogardstraat 18, Middelburg
 
Evangeliemiddagen
We bespreken het Johannes Evangelie o.l.v. Hilde Cauwenbergh
Plaats:  ten huize van Leny Overduin, Bogardstraat 18 te Middelburg.
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Dag: elke 2de donderdag van de maand 
Data: 12 april, 10 mei (vervalt), 7 juni

Uit het Gemeenteboek:
9 januari 2018 ontving Cornelis Petrus de Smidt (Peter, °1 februari 
1947) de stervenswijding, thuis in Ovezande. Hij overleed de dag 
daarna, op 10 januari.
13 januari 2018 vond het eerste deel van het begrafenisrituaal ook in 
Ovezande plaats. Het tweede deel van het begrafenisrituaal vond op 
maandag 15 januari plaats op de natuurbegraafplaats Heidepol te 
Arnhem.
27 januari 2018 vond de Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene 
plaats in de kerk, Lange Noordstraat, Middelburg
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Uit de Landelijke Raad  

Hier volgt een ruwe greep uit wat er zoal klonk op de vergadering van 
de Landelijke Raad in Alkmaar op zaterdag 10 februari 2018. 

De Landelijke Raad. Om haar taak nog eens kort samen te vatten: de 
Landelijke Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten en 
is daarmee het  hoogste statutaire orgaan in de 
Christengemeenschap. De Landelijke Raad  benoemt de leden van het 
Landelijk Bestuur en stelt de jaarlijkse begroting en de jaarrekening 
vast. Verder heeft de Landelijke Raad een overwegend adviserende 
taak. Zij  komt vier keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de 
Landelijke Raad bieden volop de mogelijkheid voor de gemeenten, het 
landelijk bestuur en afgevaardigden van de synode om met elkaar in 
gesprek te gaan en een gedachtenwisseling te hebben. 

Ons 50-jarige jubileum en de Kroniek.  Alle gemeenten, het Landelijk 
Bestuur en de Synode zullen  een uitnodiging om naar Middelburg te 
komen en deel te nemen aan de feestelijke viering op zaterdag  30 
juni 2018 ontvangen.  De voorbereidingen zijn in volle gang en er 
wordt hard gewerkt aan het publiceren van een  kroniek.   

Gemeenten in Oprichting  -  een nieuwe vorm.  De gemeenten in 
oprichting zijn Leiden, Meppel en de gemeente Zeeland te Middelburg. 
In 2017 is in de Synode het gesprek begonnen over de toekomstige 
status van deze gemeenten. Uitgangspunt is dat de status ''in 
oprichting'' geen permanent karakter zou moeten hebben en er dus 
een andere  vorm moet worden gevonden. In aansluiting op de 
ontwikkelingsrichting die in de Synode ontstaat, zal het Landelijk 
Bestuur zich buigen over de bestuurlijke/juridische consequenties, 
een en ander  in overleg met de betreffende gemeenten.   

Nauwere samenwerking met  de AVIN. In de herfst van 2017 heeft het 
Landelijk Bestuur overlegd met de AVIN om te onderzoeken of meer 
samenwerking mogelijk is. Het komende najaar  wordt een 
gemeenschappelijk activiteit georganiseerd op een avond in het recent 
geopende, geheel  gerenoveerde Elizabeth Vreede huis aan de 
Riouwstraat in Den Haag. 
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De Internationale Pinksterconferentie en de ontwikkelingen op het 
gebied van een nieuwe  landelijke website.  Deze twee complexe  en 
ter vergadering tijdvergende  onderwerpen kregen  beide de volle 
aandacht. Hier wordt een volgende keer op teruggekomen.     

De Landelijke dag voor leden en belangstellenden.  In 2017 werd deze 
dag overgeslagen vanwege de conferentie in Den Bosch. Dit jaar wordt 
deze traditie hersteld.  De landelijke dag  vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 13 oktober . Plaats en thema worden nog bekend gemaakt.  

Verjonging.  Er is eind vorig jaar een eerste concrete stap gezet om 
een beweging van jongerenwerk in gang te zetten. Een kerngroep is 
opgericht  van  mensen die met veel enthousiasme en daadkracht het 
jongerenwerk een impuls willen geven. Niet iedereen hoeft 
projectmatig actief te zijn, wel is het van belang dat vanuit iedere 
gemeente minimaal twee mensen opstaan om een brug te vormen 
tussen de eigen gemeente en de kerngroep jongerenwerk. De 
toekomst ligt niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de ouderen die 
met die toekomst aan het werk willen. In In Beweging verschijnt een 
Jongerenrubriek onder de naam ‘’Onder de zon’’.   

De Zomerkampen. De reeks van acht in 2018 geplande kampen voor 
jongens en meisjes zijn nu reeds volgeboekt. 

Otto Koene 
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Uitnodiging besturendag 

Het landelijk bestuur nodigt de besturen van de gemeenten uit voor 
de tweejaarlijkse besturendag, die dit jaar gehouden wordt op 
zaterdag 21 april in Zeist. 

Aankomst vanaf 10.30, aanvang 11.00 uur, sluiting 16.00 uur. 

Het thema van de bijeenkomst is de conflictbestendigheid van onze 
organisaties. 

Er lijkt een algemene tendens in de samenleving te zijn dat het aantal 
en de intensiteit van conflicten toeneemt. Ook in onze gemeenten is 
deze ontwikkeling waar te nemen. 
      
Door middel van inleidingen, gesprek en praktische oefeningen willen 
we tijdens deze dag ingaan op vragen als: 

Hoe kunnen we omgaan met de lichtkant en met de schaduwkant van 
onszelf en van onze gemeente?
Hoe signaleren we op tijd dat er ‘iets loos is’, en hoe gaan we daar 
constructief mee om?
Welke functie en welke rol vervult het bestuur en de taakdrager 
binnen het organisme van de gemeente? 

In onze regio is een team van conflictbemiddelaars actief. Zij worden 
ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst en krijgen gelegenheid om te 
vertellen over de rol die zij kunnen spelen bij de oplossing van 
conflicten. 

Eind maart wordt het volledige programma u toegezonden. 

We hopen u allen te mogen begroeten, 

Namens het landelijk bestuur, 
Ellis Booi en Rudolf van Lierop

                                                                            



      
      
       -10-

     
De Voorbereiding van het Vijftigjarig bestaan in 2018 
De voorbereidingen voor het vijftigjarig bestaan zijn in volle gang.
Er wordt hard gewerkt aan de Kroniek. Monica maakt een schildering 
voor de omslag van de Kroniek. Deze wordt tevens  gebruikt voor de 
uitnodigingen.  De dag zelf begint langzamerhand gestalte te krijgen. 
Vanuit de Doopsgezinde Kerk wordt ons door de organist Bert Gelijnse 
en zijn vrouw Corry, zangeres, een optreden geschonken. 
Er zijn bijeenkomsten geweest op 13 januari, 10 februari en 7 maart. 
De volgende datum is 14 april na afloop van de Mensenwijdingsdienst.
Er zijn vele bereidwillige handen nodig bij de voorbereidingen en 
uitvoering van de diverse taken.
Gaarne aanmelden bij Lien. Tel.0118 58 88 52/4357ep@zeelandnet.nl

De Mensenwijdingsdienst zal op 30 juni om 10.30 uur beginnen zodat 
de (ver) uit het land komende gasten de mogelijkheid hebben om op 
tijd aanwezig te zijn.

Het 50-jarig jubileum - Logies voor gasten van verre 
Tijdens de jubileumviering op zaterdag 30 juni a.s. worden gasten uit 
het hele land verwacht. Velen van hen komen van verre. Het zou fijn 
zijn als we hen logies zouden kunnen aanbieden voor in ieder geval 
de nacht van vrijdag 29 juni 2018. Iedereen die een of meer gasten 
kan herbergen wordt hierbij verzocht dit tijdig te willen opgeven aan 
Lien Gerard (telefoon 0118 - 583352) en dit kan ook worden 
doorgegeven op het gemeentelijke mailadres: 
gemeentezeeland@christengemeenschap.nl)  Het is niet ongebruikelijk 
(ook in de Christengemeenschap) wanneer een kleine vergoeding in 
rekening wordt gebracht. Er zal tevens een inventarisatie worden 
gemaakt van Bed & Breakfasts die zich op gemakkelijke loopafstand 
van de Doopsgezinde Kerk bevinden. 

De Kalender
Met dit gemeentebericht ontvangt u tevens de kalender van het Eerste 
en Tweede semester  2018. 
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Van de Waakgroep.

Momenteel bestaat de waakgroep uit de volgende personen: Adrie, 
Carin, Tom, Lien ( contactpersoon).

In de waakgroep is het volgende afgesproken:
De priester heeft de eerste verbinding met de stervende en de familie.
Op vraag van de familie wordt het waken bij de overledene geregeld.
De priester informeert de waakgroep via de contactpersoon.
De wensen van de familie worden door de waakgroep nagevolgd en 
gerespecteerd.
De waakgroep komt maandelijks bijeen en verdiept zich in de 
achtergronden van de stervensbegeleiding zoals deze in de 
Christengemeenschap worden beschreven en in de sacramenten tot 
uiting komen.

Lien Gérard ( 0118-583352, 4357ep@zeelandnet.nl).

     Van de Boekentafel.

Een aantal mensen heeft de weg inmiddels gevonden naar de 
boekentafel. De boeken die daardoor besteld zijn, hebben dan ook 
een mooie bijdrage geleverd aan de Gemeentekas.
Bij Uitgeverij Aan de Tijd ( de eigen uitgeverij van de 
Christengemeenschap) zijn dit jaar verschenen:

- De mensenzoon van Wilhelm Gelber
- Kleuren in de cultus + werkboekje

In de kerkenkamer zal na de Mensenwijdingsdienst de boeken- en 
prijslijst liggen van de uitgeverij, alsook een bestelformulier.

Carin Vriens ( 06-37458499, cajmvriens@kpnmail.nl) 

                                                                            

mailto:4357ep@zeelandnet.nl
mailto:4357ep@zeelandnet.nl
mailto:cajmvriens@kpnmail.nl
mailto:cajmvriens@kpnmail.nl


       -12-

Het werk van de Christengemeenschap is volledig afhankelijk van uw 
giften. Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en 
belangstellende vormen de basis voor het voortbestaan van onze 
gemeente. De gemeente maakt deel uit van het landelijk 
kerkgenootschap “De Christengemeenschap beweging tot religieuze 
vernieuwing”. Dit is een rechtspersoon met ANBI status. Uw bijdragen 
worden in dank ontvangen op rekening IBAN:
NL59INGB0005258104 t.n.v. De Christengemeenschap Gemeente 
Zeeland te Middelburg.

Onze organisatiestructuur bestaat sinds 2015 uit vier taakgroepen, 
elk met een coördinator. De coördinatoren komen regelmatig bijeen in 
het Coördinerend Overleg en om de maand met de gemeente-
geestelijke. In de laatst genoemde samenstelling vormen ze het 
bestuur van de gemeente.

Coördinerend Overleg Coördinator

Rondom het Altaar
Sacramenten, muziek, 
ministranten,gewaden

Ronald du Long
0118-615459
rcdulong@zeelandnet.nl

Communicatie:
Secretariaat, mutaties,
Landelijke Raad,

Merijn Vermast (tot 1 april 2018)
0610087934
merijn@vermast.nl 
Yvonne van der Deijl per 1 april
0118 851439/ 06 44302684
yvonnekcdb@gmail.com

Gemeenteleven:
Evangeliemiddag, pericoop-bijeenkomst, 
lezingen

 Tijdelijke vacature

Financiën:
Lopende huishouding,
begroting, landelijk overleg

 Adrie Maas
0118 769094
aemaas@xs4all.nl

                                                                                           

mailto:rcdulong@zeelandnet.nl
mailto:rcdulong@zeelandnet.nl
mailto:merijn@vermast.nl
mailto:merijn@vermast.nl
mailto:yvonnekcdb@gmail.com
mailto:yvonnekcdb@gmail.com
mailto:aemaas@xs4all.nl
mailto:aemaas@xs4all.nl


                                                                            


