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Opmaat voor de Michaelstijd

Elk kind leert bij het schrijven 2 soorten lijnen kennen: de kromme die 
voortdurend van richting kan veranderen - die kronkelt - en de rechte 
lijn die op een bepaald punt begint en dan ‘lijnrecht’ in 1 richting 
gaat. Het zwaard is een archetype dat tot de rechte lijn behoort. We 
ervaren terecht het zwaard als een instrument voor de strijd. Het 
vraagt moed en innerlijke standvastigheid om het te durven en 
kunnen hanteren, want de zwaardvechter is persoonlijk met het 
zwaard verbonden en staat midden in het kolkende strijdgewoel. 
In de kunst zien we afbeeldingen waar Michael een lichtend zwaard 
dat uit zonnestralen lijkt te bestaan vasthoudt. Soms is het naar de 
aarde gericht waar het in de diepten de draak in toom houdt. Soms 
wijst het naar boven alsof het de richting wil aangeven waarheen we 
onze gedachten, onze aandacht, kunnen zenden.
Paulus schrijft in zijn brief dat we het lichtende zwaard van de geest 
moeten grijpen. Want de levende geest is inderdaad licht. Dat horen 
we telkens opnieuw in het Trintarische epistel: ‘de Geest lichte in alles 
wat wij schouwen’. Door het aangrijpen van dit zwaard van licht 
kunnen we onze aandacht zowel in de kosmische hoogten richten als 
er de duisternis van onze innerlijke diepten mee verlichten.
Want in de diepten van de ziel –in het duister van onwetendheid, 
verborgen onder angst en twijfel en haat – leeft Christus. Hem wil de 
kronkelende draak voor ons bewustzijn verbergen. Maar wanneer wij 
moedig het licht van de Geest aangrijpen en het lijnrecht als een 
zwaard in de diepten richten, zendt Hij ons zijn kracht, zijn 
vertrouwen en vrede juist vanuit die diepten tegemoet. 
Daar ervaren wij innerlijk de woorden die ook aan het altaar klinken: 
mijn vrede zal met jou – de met mij wandelende – zijn. Ik geef ze jou. 
Ze doorstroomt ons, tot in de voeten, zodat we op onze wegen – Hem 
navolgend - de vrede kunnen uitdragen in woord en daad.

Hilde Cauwenbergh
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Feest- en overgangstijden:
Trinitarische tijd: 22 juli t/m 28 september
Michaeltijd    29 september t/m 27 oktober
Trinitarische tijd: 28 oktober t/m 1 december
Advent:   2 december t/m 24 december

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 

Trinitarische tijd
22 sept. :  Mattheus 06, 19-34   Bergrede

Michaelstijd
13 okt.   Brief aan de Efeziërs 06, 10-20 Wapenrusting 
         Gods
27 okt.  Openbaringen 19, 11-16   De ruiter op het 
         witte paard

Trinitarische tijd
10 nov.:  Openbaringen 7, 9-17   De mensheid in 
         witte gewaden
24 nov.:  Openbaringen 15    De zee van glas

Advent
8 dec.:  Lukas 21, 25-36    Tekenen in zon en 
         maan en sterren
22 dec.:  Lukas 21, 25-36    Tekenen in zon en 
         maan en sterren
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Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst:
In december zullen we de bijeenkomsten rondom de epistels 
afronden. De volgende bijeenkomsten zijn nog gepland op:
Zaterdag 22 september: Michael-epistel
Zaterdag 24 november: Advents-epistel
Zaterdag 22 december: Kerst-epistel

Vanaf de adventstijd zal er in elke feesttijd na de dienst kort een 
inleiding zijn over de kleuren die we in die tijd aan het altaar zien. De 
organisatie ligt bij Otto Koene. Bij hem kan je ook aangeven wanneer 
je zelf een inleiding zou willen houden.

Bijeenkomsten rond het Johannesevangelie:
We bespreken het Johannes Evangelie o.l.v. Hilde Cauwenbergh
Dag: elke 2de donderdag van de maand
Data: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Plaats:  ten huize van Leny Overduin,  Bogardstraat 18 te Middelburg.

Vervolg Zomercursus
Het thema van de zomercursus rond de verdere verdieping in de 
mensenwijdingsdienst is nog lang niet uitgediept.
Op vraag van de gemeente volgen er nu 3 bijeenkomsten over de 
substanties op donderdagmiddag van 15 tot 18 uur. Telkens zal 
iemand uit de gemeente een inleiding geven. Daarna kijken we naar 
de weg die deze substantie in de mensenwijdingsdienst doormaakt. 
Gevolgd door gesprek.

Donderdag 25 oktober: het brood
Donderdag 22 november: de wijn
Donderdag 24 januari 2019: de wierook
Plaats:  ten huize van Leny Overduin,  Bogardstraat 18 te Middelburg.
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Een lange tussentijd….?

De jaarkalender in de Christengemeenschap bestaat overwegend uit 
feesttijden, elk met hun eigen karakter en stemming. De perioden 
wanneer hier geen sprake van is, worden gebruikelijk ‘’tussentijden’’ 
genoemd. Het zijn er vier. Het perikopenoverzicht dat met de  
gemeenteberichten wordt meegestuurd noemt dit Trinitarische tijden 
en dat doet, lijkt me, meer recht aan de inhoud dan het vlakke woord 
tussentijden. 
Vooral de derde Trinitarische tijd die loopt van eind juli tot het einde 
van de  maand september is naar verhouding erg lang. Hiermee zou 
de indruk kunnen worden gewekt alsof  het religieuze jaar tijdens de 
zomermaanden een pas op de plaats maakt. In de 
Christengemeenschap houdt het religieuze jaar tijdens de zomer 
echter allerminst de adem in. De derde Trinitarische tijd mag zich dan 
tussen twee feesttijden in bevinden, deze heeft haar eigen epistel en 
ook een geheel eigen kleurencombinatie. Het is daarbij niet voor niets 
ook de tijd van de Zomercursus. Kenmerkend voor de lange 
feesttijdloze periode in de zomer is dat deze oproept tot 
verinnerlijking en dat vraagt om een mate van zelfwerkzaamheid. 
Hierin staan we niet alleen. We worden deze maanden vergezeld door 
het Trinitarische Epistel dat zich speciaal richt op de drie-eenheid, 
evenals de bekruising. Een tweede metgezel kunnen we tijdens de 
zomer ontmoeten in het heldere lila, de kleur van de lavendel, de 
basiskleur van de Christengemeenschap. Het heldere lila roept op ‘’tot 
een waarachtige godsdienstige stemming’’. 1 Op haar beurt helpt het  
heldere oranje in de figuren en de zoom van de kazuivel ons ‘’ons zelf 
niet te verliezen in de stroom van de dienst, maar levendig en krachtig 
te worden’’. 2  Gedurende de mogelijkheid tot verinnerlijking die de 
zomer ons biedt, geeft het heldere oranje ons hiertoe de kracht en de 
moed. Ook wanneer we achter in de tuin of op onze 
vakantiebestemming onder een hiertoe uitnodigende boom zitten. 

Otto Koene

1  De kleuren van het altaar. Eva Mees-Christeller. In Beweging. Pasen 2004. 

2  Ans van Capellen en Marie-Helene van Tol. Kleuren in de cultus. Een levendige weg.    
    De Christengemeenschap. 2018. 
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Gemeenteleven
Wie interesse heeft om mee vooruit te plannen wat er aan 
bijeenkomsten in het gemeenteleven georganiseerd zal worden, is 
welkom op 
25 oktober: donderdagvoormiddag 10 - 12 uur. 
We kijken vooruit op de eerste helft van 2019.

Huisbezoeken
Als u graag rond een bepaald thema in uw leven met mij persoonlijk 
wil spreken, dan maak ik graag een afspraak met u voor een 
huisbezoek. Ik ben gemakkelijk te bereiken via het nummer 06 22 51 
53 76 (als je een berichtje inspreekt, bel ik u terug) of via mail 
hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl

Afwezigheid Priester
Synode in Zeist 19 t/m 21 november

In dringende gevallen kunt u terecht bij onderstaande personen : 
- Lien Gerard         0118 583352 / 06 46616138
-Ronald du Long 0118 615459 / 06 20575991

     
Uit het Gemeenteboek :
Geen mutaties

     

mailto:hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl
mailto:hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl
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Jubileum

Toen mij in december gevraagd werd om te helpen bij de 
totstandkoming van  de ‘Kroniek 50 jaar Christengemeenschap 
Zeeland’, stond ik er  niet bij stil hoe bijzonder het was om hieraan 
mee te werken. Hoewel ik wist dat het in Zeeland  niet altijd 
vanzelfsprekend was om  een priester te vinden, had ik er geen idee 
van hoe moedig  de afgelopen 50 jaar is gestreden  om voor elkaar te 
krijgen dat hier toch, ten minste één keer in de maand,  een 
mensenwijdingsdienst zou worden gecelebreerd. Door de 
gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar  te beschrijven  is de 
Gemeente Zeeland mij extra dierbaar geworden. 

En eindelijk is het zover:  50 jaar Gemeente Zeeland, 30 juni 2018. 
Een prachtige, zonnige dag. De koffiekamer had een 
gedaantewisseling ondergaan. Alles zag er prachtig verzorgd uit. Hier 
konden onze gasten voelen hoe welkom ze waren. Een heerlijke lunch 
werd aangeboden, er waren toespraken, een lezing, een 
rondwandeling door Middelburg. Kortom, een dag met een gouden 
jubileumrandje. 

Dat dit niet zomaar ging hebben we vooral te danken aan degenen die 
zich gedurende de lange voorbereidingstijd ten volle hebben ingezet 
om er een onvergetelijke dag van te maken. Hierbij wil ik met name 
noemen Adrie  en Otto, maar zeker ook alle anderen die aan deze 
mooie dag hebben meegewerkt. Met bewondering heb ik zijdelings 
meegekeken naar de hoeveelheid werk die is verzet om deze dag tot 
een succes te maken. 

Ik ben blij dat ik, samen met Tonny en Marijke,  een steentje mocht 
bijdragen aan het 50 jarig Jubileum.

Yvonne. 
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Het Jubileumfeest op 30 juni 2018    -  een terugblik 

Een stralende, zonovergoten zomerdag, een dag om nooit te vergeten. 
Met een toevloed van gasten, eregasten en vertegenwoordigers uit het 
hele land het aantal lokale  leden en belangstellenden van onze kleine 
gemeente  ruimschoots overtreffend. Onze priester in het 
betoverende, nog vrijwel gloednieuwe, met goudbrokaat doorweven 
St. Jansgewaad en als ministranten niemand minder dan  de voorzitter 
van de Synode. De Doopsgezinde kerk en  de gemeentekamer juist 
ruim genoeg en zich verrassend goed lenend voor de viering van dit 
festijn. Een dag die zich gedragen wist door ruim een half dozijn 
toegewijde medewerkers, elk met een of meer taken. Dit alles tot in 
de puntjes geregeld tot en met de kartonnen wegwerpkopjes en 
bordjes en de milieuvriendelijke houten lepeltjes aan toe. Niet te 
vergeten de overheerlijke buffet lunch verzorgd door Marijke van der 
Weel met haar cateringgroepje.  
Op het laatste moment moest Lien Gerard zich helaas terugtrekken als 
voorzitter van de Werkgroep Jubileum. Gelukkig waren de 
uitnodigingen toen juist verstuurd en zat veel van het voorbereidende 
werk er reeds op. Op de dag zelf vielen Adrie Maas en Ronald du Long 
voor Lien in, waarbij Adrie overal tegelijk was en Ronald als gastheer 
optrad en de aankondigingen deed. 
Na vele jaren hadden we in ons midden maar liefst  vijf van de mensen 
die de eerste pioniersjaren nog hebben meegemaakt: Ingrid Braams 
van Staa, als ons oudste nog actieve lid,  Piet Boone, Wilfriede Guépin 
en Marcel en Aline Nordlohne. Ook John van Dam, een van de twee 
opvolgers van Joost Nijkerk, was naar Middelburg gekomen ondanks 
zijn hoge leeftijd. Van Henk en Eef Hofman ontvingen we een 
schriftelijke felicitatie. Terug in de kerk na een korte koffiepauze en 
juist voor de aanvang van het orgelconcert door de organist van de 
Doopsgezinde Gemeente, ontvingen onze eregasten elk een eerste 
exemplaar van de kroniek ‘’50 Jaar Christengemeenschap Zeeland’’. 
Daarop werd de redactie – Marijke, Tonny en Yvonne – in het zonnetje 
gezet en speciaal ook Monica Werneck die de kunstzinnige omslag 
had ontworpen.   
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Tijdens de lopende buffet lunch in de eivolle gemeentekamer werden 
o.a. door Wilfriede Guepin en Ellis Booi, secretaris van het Landelijk 
Bestuur, toespraken gehouden. We komen hier nog op terug. Maar nu 
eerst het alle verwachtingen overtreffende resultaat van de inzameling 
ten bate van de in aanbouw zijnde kerk van onze zustergemeente in 
Patagonië per bank en in  het  collecteschaaltje op de boekentafel. Het 
jubileum bood een mooie gelegenheid er bij stil te staan dat onze 
gemeente deel uitmaakt van een wereldwijde, multiculturele kerk. Het 
was trouwens een bijzonder feestelijke boekentafel die dag. Peter 
Rosenbrand en zijn vrouw Janneke waren reeds de avond te voren 
naar Zeeland gekomen met een selectie van de nieuwe uitgaven van 
Uitgeverij Aan de Tijd, de uitgeverij van de Christengemeenschap. 
Nu een enkel hoogtepunt uit de speech, we mogen wel zeggen het 
gastoptreden van de hoogbejaarde Wilfriede Guépin. Met grote 
stappen liep zij door de gemeentekamer omdat ze zich zo naar eigen 
zeggen beter kon concentreren. Al gauw bleek het legendarische 
verhaal dat reeds jaren de ronde deed dat de eerste 
Mensenwijdingsdienst in Zeeland inderdaad werd gecelebreerd tussen 
de strobalen in de schuur van de boerderij van Loverendale authentiek 
te zijn. En vooral ook dat hierin een prominente rol werd gespeeld 
door een kip. Deze had zich verstopt in het stro en telkens wanneer 
de woorden ‘’Ja, het zij zo..’’ klonken, kwam de kip te voorschijn uit 
het stro en kakelde er vrolijk op los, alsof het haar lust en leven was. 
En niet een keer, maar iedere keer opnieuw. Of het een haan of een 
kip was daar lopen de meningen nog over uiteen. In een even kleurrijk 
en kostelijk  betoog gaf Wilfriede een beeld van de wijze waarop de 
gemeente reeds  in 1970  in de gerestaureerde kapel van Hoogelande 
belandde, gevolgd door een vloedgolf aan kinderdopen. Niet alleen 
werd Joost Nijkerk ‘’het vliegend evangelie’’ genoemd, maar ook 
‘’Joost de Doper’’, zo vulde John van Dam juist op het goede moment 
aan tot grote hilariteit.  Ellis Booi stond een ogenblik stil bij de 
woelige tijden die de gemeente had weten te boven te komen en 
steeds weer kans zag haar eigen Zeeuwse boontjes te doppen. 
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Tijdens het middagprogramma kon men in de koelte van de kerk 
Hilde’s indrukwekkende voordracht beluisteren. Zij plaatste hiermee 
voor ons het thema Kernenergie en Mensenwijdingsdienst in een 
geheel nieuw licht. Anderen maakten gebruik van het verrassende 
aanbod van Merijn  Vermast om met hem als stadsgids een wandeling 
door het hart van de oude binnenstad te maken. En ten afscheid, vlak 
voor de cultische afsluiting,  genoten we van het lied dat Tom en 
Liesbeth in de kerk lieten klinken.  

_________________________________

Naarmate de dag voortschreed was het voor velen alsof we niet een 
jubileum vierden, maar een geanimeerd verjaardagsfeest. Een feest 
waar we als een grote familie van heinde en verre naar toe waren 
gekomen om elkaar weer eens te zien en te spreken en met elkaar 
bovendien een heuglijk feit te vieren. Dit was kenmerkend voor de 
stemming  die er heerste op deze bijzondere dag in het leven van de 
Christengemeenschap Zeeland te Middelburg. 

Otto Koene 
Taakgroep Communicatie

De zomercursus (terugblik)

Op 9, 10 en 11 augustus 2018 heeft de zomercursus plaatsgevonden. 
Het thema van de zomercursus bewoog zich opnieuw rond de verdere 
verdieping in de Mensenwijdingsdienst. 

Het waren zeer waardevolle dagen waarin we diep ingegaan zijn op de 
mensenwijdingsdienst. Hilde heeft ons verteld over de inhoud en 
betekenis. Wij hebben haar vervolgens overstelpt met vragen. Otto 
heeft ons verteld over de kleuren in de dienst, Tom heeft ons het 
ritme van de gewaden getoond en Monica heeft met ons geschilderd. 
Dat was nog helemaal niet zo makkelijk, maar wel heel mooi.  We 
hebben een bijzondere tijd met elkaar beleefd. 
 
Er is ons veel duidelijk geworden, maar juist dan blijkt dat er nog 
talloze vragen overblijven. De vragen worden verzameld en mensen 
gaan zich verdiepen in bepaalde thema’s. 
Zie vervolg zomercursus  blz. 5 in dit bericht. 
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Mededelingen van het bestuur

Huiscommunieset 2018

De opdracht voor een huiscommunieset van de Christengemeenschap 
Zeeland is na een zoektocht in handen gelegd van dhr Brandenburg in 
Schoonhoven. Dhr. Brandenburg, een ervaren goudsmid en opleider, 
heeft voor onze gemeente een stijlvol bij elkaar passend geheel 
gemaakt. Op zaterdag 1 september heeft Hilde na de dienst de kelk, 
de pateen, een doosje voor het communiebrood en twee lepeltjes de 
gemeente in handen gegeven. Peer Maas ontwierp een passend 
kistje waar alles wat nodig is voor de huiscommunie en de 
stervenswijding in past. Na de wijding van de cultica op 22 september 
2018 neemt Hilde het kistje onder haar hoede.

Na ruim 50 jaar heeft de gemeente Zeeland nu een eigen 
huiscommunieset. Al die jaren leenden we deze van Antwerpen, 
Rotterdam of Amsterdam. Iets om dankbaar voor te zijn.

De aanschaf werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 4 
maart 2017. Deze is gefinancierd uit het fonds cultica; ons spaarpotje, 
gespekt door de jaarlijkse adventsverkoop. 

Terugtreden bestuurslid
Ronald du Long heeft aangegeven pas op de plaats te willen maken en 
daarmee met zijn taken als coördinator Rondom het Altaar en 
bestuurslid te stoppen. Hij blijft wel beschikbaar voor het ministreren 
en bij nood het opbouwen van het altaar.
Tom Souwer is bereid gevonden tijdelijk tot de voorjaarsvergadering 
het coördinatorschap door te willen dragen.

      
-
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ALLERLEI

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.

Op 6 oktober 2018 organiseert Wederzijds in Utrecht een 
middagconferentie onder de titel “Maakt het uit hoe je sterft? De 
andere kant van euthanasie”.  Gebaseerd op gezichtspunten en 
ervaringen vanuit de antroposofie en de Christengemeenschap.

Zie voor meer informatie:
- Het tijdschrift Motief nr. 222, p.5, 
- In beweging Grenzen (Pinksteren 2018)  p.33 
-  www.wederzijds-stervenscultuur.nl

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. 

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

http://www.wederzijds-stervenscultuur.nl
http://www.wederzijds-stervenscultuur.nl
mailto:4357ep@zeelandnet.nl
mailto:4357ep@zeelandnet.nl
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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.
- Over de epistels in de mensenwijdingsdienst van Hans-Werner 

Schroeder.
- Kring van zeven.
In eigen beheer is verschenen:
- 50 jaar Christengemeenschap  

Zeeland.

In de kerkenkamer zal na de Mensenwijdingsdienst op de boekentafel 
de blauwe map liggen met daarin de boeken- en prijslijst van de 
uitgeverij, alsook een bestelformulier.

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

De Website
Merijn en Ineke Vermast getroosten zich veel moeite om de website  
zo actueel mogelijk te houden. Naast de Gemeenteberichten kunt U er 
andere benodigde informatie vinden.
www.christengemeenschap.nl klik naar gemeenten en vervolgens 
Middelburg.

mailto:cajmvriens@kpnmail.nl
mailto:cajmvriens@kpnmail.nl
http://www.christengemeenschap.nl
http://www.christengemeenschap.nl


      -15 -

Michaëlsdag
(29 september)

Wat dof is in ons voelen,
wat stug is in ons denken,
wat zwak is in ons willen,
wij heffen het op
naar lichtgebieden.

Daar heerst Aartsengel Michaël,
overwinnaar van de Draak,
die ons denken gebiedt:
‘Word bewegelijk in Gods Glorie!’,
‘Leef in Gods Aanwezigheid!’

O mens, ontwaak
in Uw diepste wil,
en dien samen met Michaël:
Christus, de zoon van God.

     

         Adam Bittleston

______________________________

De naam ‘Mi-cha-ël’ bestaat uit drie lettergrepen, die samen 
betekenen : ‘Wie is als God?’
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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

Tom Souwer
06 24686014

Communicatie:
Secretariaat, mutaties,
Landelijke Raad,

Yvonne van der Deijl-Botter
0118 851439/ 0644302684
yvonnekcdb@gmail.com

Gemeenteleven:
Evangeliemiddag, pericoop-bijeenkomst, 
lezingen

 Yvonne van der Deijl-Botter

Financiën:
Lopende huishouding,
begroting, landelijk overleg

 Adrie Maas
0118 769094
aemaas@xs4all.nl
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