
DE CHRISTENGEMEENSCHAP
      Beweging tot religieuze vernieuwing

   
       Gemeente Zeeland te Middelburg

      ADVENT

De kaarsen branden
Als een heilig vuur

dit uur
is als een oud verhaal

De stilte vormt
een eigen taal.
             --

Het is alsof de nacht
de aarde draagt.
En niemand die

een antwoord draagt
Er is een weten

Van wat komen gaat.
              --

Het licht is niet
Alleen maar schone schijn.

Wat wil in ons
geboren zijn.    

 
 

                          
                                    Riet Boone

  
Gemeenteberichten Zeeland 
Advent december 2018-maart 2019

_______________________________________________________________
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Het Perikopen overzicht voor alle zondagen 2019

Sluitingsdatum kopij: 24 maart 2019
per e-mail aan : Brenda du Long
rcdulong@zeelandnet.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te weigeren, aan 
te passen of in te korten.

Adreswijzigingen en input  voor de Nieuwsflits, Website en 
Landelijke Digitale Nieuwsbrief   
Vriendelijk verzoek deze te  richten aan:  Secretariaat, 
Christengemeenschap  Zeeland,  
gemeentezeeland@christengemeenchap.nl.  

Kerkgebouw:
Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg
(geen postadres)

   
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:rcdulong@zeelandnet.nl
mailto:rcdulong@zeelandnet.nl
mailto:gemeentezeeland@christengemeenchap.nl
mailto:gemeentezeeland@christengemeenchap.nl
http://www.christengemeenschap.nl
http://www.christengemeenschap.nl


-3-             
Opmaat voor de Adventstijd

In het uur van de avondschemering lijkt het alsof we onze ogen niet 
meer helemaal kunnen vertrouwen – alsof een andere wereld zichtbaar 
wil worden. Een betoverende schemering daalt neer – zacht onderlijnd 
door het gesnater van ganzen, die hun toekomst tegemoet vliegen. En 
wij wenden ons vertrouwensvol de nacht toe. Verwonderlijk toch, met 
hoeveel geloof wij de nacht ingaan – vertrouwend dat we veilig en 
geborgen zullen zijn en dat het morgen gewoon weer net zo verder 
zal gaan als vandaag.
Hoe zou het de geestelijke wezens te moede zijn wanneer zij zien hoe 
deze kant van de aarde zich van de zon weg wentelt en hoe de 
kleurenpracht van de aarde verschemert? Misschien kijken zij ook 
hoopvol uit naar wat nu, in die donkere aardenacht aan nieuw kleuren, 
aan nieuw licht zal ontstralen. 
Op het einde van het evangelie spreekt Mattheus over 5 dwaze 
maagden. Zij hebben net zo vertrouwensvol als altijd meegedaan, 
meegedanst en gezongen. Zij wandelden hun toekomst gedachtenloos 
tegemoet en gaven zich vol vertrouwen over aan de nacht. En in die 
nacht komt de bruidegom – alsof de zon zacht schemerend doorheen 
de aarde straalt. Het innerlijke licht van de dwaze maagden straalt 
hem niet tegemoet – het is uitgedoofd bij het ondergaan van de 
uiterlijke zon.
Andere jonkvrouwelijke zielen verspreiden een warmglanzend licht. 
Een licht dat gevoed wordt door die bijzondere substantie die tot 
liefde geneigd maakt, zoals dit tijdens de wijding over de olie 
uitgesproken wordt. Deze jonkvrouwen ontwikkelden de liefde in de 
uiteenzettingen met de kooplieden van deze wereld. Deze liefde 
verspreidt haar licht in de donkere nacht – betoverend mooi als een 
nieuwe kleurenpracht die geestelijke wezens kunnen waarnemen. En 
de bruiloft tussen deze liefdevolle kleurenpracht van de 
jonkvrouwelijke ziel en het milde licht van de Verrezene vindt elke 
nacht plaats – beloftevol vooruitschijnend op - en kracht-schenkend 
aan - de toekomstige wording van mens en godheid.
           Hilde
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Feest- en overgangstijden:
Advent:  2 december t/m 24 december
Kersttijd:  25 december t/m 5 januari
Epifanie:  6 januari t/m 2 februari
Trinitarische tijd: 3 februari t/m 23 maart
Lijdenstijd: 24 maart t/m 20 april
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. 
Mensenwijdingsdienst en Perikopen
Adventstijd 2018
08 dec.:           Lukas 21, 25-36 Wederkomst van Christus
Niet op zaterdag 22 december wel op tweede kerstdag

Kersttijd
26 dec.:           Johannes 21, 15-25 Bij het meer van Tiberias

Epifanie
12 jan.:            Mattheus 02, 01-12Aanbidding door de             
        priesterwijzen
26 jan.:            Johannes 02, 01-11 Bruiloft in Kana

Trinitarische tijd
09 febr:           Johannes 5, 1-14 Genezing bij het bad van 
   Bethesda
23 febr:           Mattheus, 20, 01-16      De arbeiders in de 
   wijngaard
09 mrt:            Lukas 18, 18-34      De rijke jongeling
23 mrt:            Mattheus 17, 01-13De verheerlijking op de berg

Lijdenstijd
6 april:             Johannes 06, 1-15/26-41
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Als losse bijlage in dit nummer vindt u het volledige 
perikopenoverzicht voor alle zondagen in 2018. Zo kunt u door het 
jaar heen, de perikoop die bij de zondagen dat er geen dienst in 
Middelburg gehouden wordt, terugvinden.

Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst:
In 2018 hebben we de epistels, die in elke feesttijd in de 
mensenwijdingsdienst klinken, besproken. En  aansluitend op de 
zomercursus is er samenwerkend met gemeenteleden verdiepend 
ingegaan op de substanties van brood, wijn en wierook. Vanaf februari 
kunnen we dan de woorden en handelingen die we tijdens de dienst 
waarnemen met elkaar bespreken. 
Woensdag 26 december: kerstepistel
Zaterdag 26 januari:  wierook
Zaterdag 23 februari: het begin van de MWD
Zaterdag 23 maart:   de inleiding op de evangelielezing

Vanaf de adventstijd is 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:
Data: 17 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Plaats: ten huize van Leny Overduin, Bogardstraat 18 te Middelburg

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 van 4 t/m 6 februari 2019

In dringende gevallen kunt u terecht bij onderstaande personen : 
- Lien Gerard         0118 583352 / 06 46616138
-Yvonne v.d. Deijl 0118 851439/ 06  44302684

mailto:hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl
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Uit het Gemeenteboek :
Geen mutaties

Uit de Landelijke Raadsvergadering van 22 september 2018 in Leiden.  

Een groot deel van de ochtend werd besteed aan de vorig jaar tot 
leven gekomen impuls het Jongerenwerk in de Christengemeenschap 
weer op gang te helpen en meer jongeren bij onze beweging en de 
mensenwijdingsdienst te betrekken. 
Het geheel uit jongeren bestaande bestuur van Helios, kampen van de 
Christengemeenschap kwam haar financieel jaarverslag toelichten 
en nam op uitnodiging van de Landelijke Raad deel aan de 
raadsvergadering in de ochtend. We hielden ons gezamenlijk en op 
een verbeeldingsvolle manier bezig met de vraag en de wijze waarop 
we niet alleen de afstand tussen de jongeren en de kerk, maar ook die 
tussen hen en de zoveel oudere leden en belangstellenden kunnen 
verkleinen (‘samen in de zandbak’, zo klonk het speels). In november 
gaan we hier mee verder. 
Dit onderwerp heeft de volle aandacht van de Landelijke Raad in de 
hoop dat ook de gemeenten zich over het Jongerenwerk gaan buigen.

De Landelijke Raadsvergadering in Arnhem op zaterdag 17 november 
2018

Alle gemeenten waren vertegenwoordigd met uitzondering van de 
gemeente Meppel dat door  een bestuurloze periode gaat.  Er waren in 
totaal 25 deelnemers die vergaderden in  een ellipsvormige kring.  De 
vergaderingen van de Landelijke Raad vormen hiermee  een ware 
ontmoetingsplaats voor De Christengemeenschap. Behalve de 
raadsleden en de vaste  delegatie van het Landelijk Bestuur was Ernst 
Terpstra zoals gebruikelijk present als afgevaardigde van de Synode. 
Ook de Jongerengroep was vertegenwoordigd en Egbert Melchior die 
de Toelagenkas beheert. 
Alle gemeenten in het bewindsgebied, de Synode , het  Landelijk 
Bestuur en het secretariaat in Den Haag hebben nu een exemplaar van 
onze kroniek 50 jaar Christengemeenschap in Zeeland.  Peter 
Rosenbrand gaf me voor Carin een dikke enveloppe mee met bestelde 
boeken. 
De vergadering werd om 9 uur voorafgegaan door de 
Mensenwijdingsdienst  in de onlangs geheel verbouwde 
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benedenverdieping  van een 19e eeuw woonhuis op nog geen vijf 
minuten afstand lopen van Arnhem Centraal.  Het was een dubbeltje 

op z’n kant dat ze hiertoe vergunning hadden gekregen.  De 
vergadering duurde  van tien tot drie en ik doe hier enkele grepen uit. 

Het Oesterproces. De opmaat gegeven door Ernst Terpstra bestond  
uit ‘’een luister - en een doe gedeelte’’. Het Nieuwe Testament voert 
ons van de tuin naar de stad, een proces van omvorming. Zo ook de 
parel van een irritatie tot iets heel moois. We werden allen gevraagd 
ons iets wat ons bovenmatig heeft geïrriteerd  voor de geest te halen 
en dit door jezelf  ‘’het oesterproces’’  te doen ondergaan. Daarop 
werd  dit proces  en de uitkomst met je buurman of buurvrouw met 
elkaar uitgewisseld.  

De Informatieronde Gemeenten. Dit keer werd hiermee op een nieuwe 
manier omgegaan bij wijze van proef. In plaats dat  iedere gemeente  
iets vertelt over hun wel en wee, krijgen steeds drie of vier gemeenten  
elk tien minuten om hun gemeente in beeld te brengen.  Aan de beurt 
dit keer waren Leeuwarden (32 leden/11 belangstellenden), Zutphen 
dat ook de hele Achterhoek bestrijkt (100 leden/65 belangstellenden;  
gemiddeld 45 mensen in de dienst ) en Groningen (55 leden/55 
belangstellenden en zo’n 30 mensen in de dienst).  Als kleine 
gemeente heeft Leeuwarden een nauwe relatie en werkt zij veel samen 
met de AVIN Ledengroep.  Nu Leeuwarden kleiner wordt, werken ze 
sinds kort met persoonsgebonden taakgroepen waarbij de 
coördinatoren elk voor een plaatsvervanger/achterwacht zorgen. Hier  
volgen twee  vragen die tijdens dit agendaonderdeel klonken  en elke 
gemeente aangaan. Hoe vertel ik anderen wie we zijn? En Hoe moet de 
toekomst van onze gemeente er uitzien? Vanwege de nieuwe opzet, 
was ik dit keer  niet in de gelegenheid iets te vertellen over de recente 
ontwikkeling in Zeeland in het kader van de verwerving van een eigen 
gebouw en ons  aanhoudende zoekproces .  

Het netwerk Jong en Spiritueel.  Een groot deel van de ochtend  werd 
opnieuw besteed aan  de vorig jaar tot leven gekomen  impuls meer 
jongeren bij onze beweging en de mensenwijdingsdienst te betrekken.  
Wij  verwelkomden Eline van den Muijsenberg, Floortje Gerrits en 
Miriam van Osch van het jongerenbestuur. Zij informeerden de 
Landelijke  Raad over het groeiende netwerk Jong en Spiritueel. Er was 
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gelegenheid voor vragen en we raakten al gauw  in een geanimeerd 
gesprek.  

In de digitale nieuwsbrief Jong en Spiritueel wordt een overzicht 
gegeven van komende jongerenactiviteiten. Om er enkele te noemen:  

o De Soirée:  'Religie en antroposofie' zaterdag 24 november 2018 
in Den Haag. 

o Bijeenkomst Jongerenwerk te Driebergen op zondag 27 januari 
2019. 

o Voorbereiding Priesterwijding te Rotterdam zaterdag 19 Januari 
2019 

o Priesterwijding te Stuttgart Internationaal jongerenprogramma  
rond 23-24 februari 2019 

o Pinksterconferentie Internationaal jongerenprogramma rond 
9-10 juni 2019. 

Belangstellenden kunnen zich op de digitale nieuwsbrief van de 
jongeren abonneren op  jongerenspiritueel@gmail.com  
Bewust is besloten de vormgeving en de organisatie niet te 
overhaasten en de mogelijkheid van een eigen jongerengemeente en 
een eigen priester in dit stadium als ‘’open vragen’’  te zien. Dit 
agendapunt werd geleid door Hanske Rijpma uit Rotterdam en Harry 
Scholberg uit Eindhoven.

Financieel Beleid.  Vormde de goedkeuring van het Jaarrapport 2017 
tijdens de vorige vergadering het middelpunt van de aandacht, dit 
keer stond het financieel beleid  centraal in het middagprogramma. 
De financiële structuur van De Christengemeenschap is een complex 
bouwwerk. Dit vraagt om veel aandacht en zorg om de beleid- en 
besluitvorming in goede banen te leiden. Dit laat in toenemende mate 
te wensen over.  Om hier verbetering in te brengen werd na ruime  
discussie besloten een tripartiete werkgroep te benoemen. Deze 
bestaat uit  twee leden van de Landelijke Raad, twee leden van het 
Landelijk Bestuur en twee leden van He Penningmeesteroverleg (PMO), 
het belangrijkste adviesorgaan van de Landelijke Raad bij uitstek.  
Ook werd aandacht geschonken aan de  Begroting Toelagenkas  2019. 
Hoewel het tekort is  gehalveerd tot Euro 35,000,- en we over een 
flinke buffer beschikken, zijn de gemeentelijke penningmeesters 
gevraagd bij de leden en de belangstellenden voortdurend de druk op 
de ketel te willen houden. 

mailto:jongerenspiritueel@gmail.com
mailto:jongerenspiritueel@gmail.com
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Het Honderdjarig Bestaan.  We zijn in gesprek met de Engelsen om het 
100-jarige bestaan in 2022 gezamenlijk te vieren in het Zuiden van 
Engeland. De reacties zijn positief zover en Ernst verklaarde zich hier 
een voorstander van te zijn. 
         Otto Koene  

Berichten van Bestuur en Coördinerend Overleg 

Naast de Nieuwsflitsen die gestuurd worden na afloop van een 
bijeenkomst van Bestuur of Coördinerend Overleg én de 
vergaderverslagen, die in de map op de boekentafel ter inzage liggen, 
zijn er nog enkel dingen te noemen waarvan wij jullie op de hoogte 
willen houden. 

-Een aantal mensen was zeer teleurgesteld omdat de AViN dit jaar 
helaas geen kans zag de ‘herdenking van de gestorvenen’ te 
organiseren. Volgend jaar zal de taakgroep Gemeenteleven zeer op 
tijd aandacht aan dit punt besteden.  

-Carin en Tom, die beiden benoemd zijn tot coördinator van resp.     
Gemeenteleven en Rondom het Altaar, zijn druk bezig hun eigen vorm 
en inhoud te geven aan hun taakgroep. 

-Op de agenda voor de komende vergaderingen zal de  Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG), kortweg Privacywet, aan de 
orde komen.

-Ook staat  op de agenda de Structuurnota 2016.
         Adrie Maas
Van de taakgroep financieën

Vorig jaar november hebben we de begroting op de Algemene 
Ledenvergadering goedgekeurd. Het ziet ernaar uit dat het tekort niet 
geheel is weggewerkt per 31 december 2018. Een extra kerstbijdrage 
zou de oplossing kunnen zijn. Wilt u daar over nadenken?

Bij voorbaat hartelijk dank
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Allerlei

We ontvingen het bericht van het overlijden van Piet Boone. Hij heeft 
jarenlang als belangstellende de gemeente gesteund. Graag betuigen 
we onze innige deelneming aan zijn echtgenote Riet. We zijn blij dat 
we van haar hand het adventsgedicht op de voorzijde van dit 
gemeentebericht mogen opnemen.
Tevens ontvingen we het bericht van het overlijden van Ineke 
Lenshoek. Ineke heeft eveneens als belangstellende de gemeente 
gesteund en wel als penningmeester van het eerste uur.

Marijke van der Weel en Christine Koolen, wensen we na hun afscheid 
veel geluk op hun verdere wegen. Dankbaar dragen we hun grote 
inzet voor onze gemeente in gedachten.

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.
Steeds meer mensen hebben de weg naar de Boekentafel gevonden. 
De boeken die daardoor verkocht zijn, maar ook aangekocht via 
Uitgeverij Aan de Tijd ( de uitgeverij van de Christengemeenschap) 
hebben een mooie bijdrage geleverd aan de Gemeentekas.
Na de Mensenwijdingsdienst kunt U in de Gemeentekamer de Blauwe 
map met de boeken-en prijslijst van de Uitgeverij inzien.

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

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


De Christengemeenschap is volledig afhankelijk van giften, schenkingen en 
legaten. Deze inkomsten maken het mogelijk dat in Zeeland sacramenten 
kunnen worden voltrokken door onze priester Hilde Cauwenbergh. 

Alle bijdragen worden gebruikt om de noodzakelijke kosten te dekken die 
onze gemeente moet maken. Daaronder vallen onder meer onze financiële 
verplichtingen aan de Toelagekas - die de priesters van een inkomen 
voorziet - en de Gezamenlijke Kas, die het landelijk secretariaat 
ondersteunt.  

Uw bijdragen (liefst regelmatig) worden in dank aangenomen op rekening 
NL59INGB0005258104 t.n.v. De Christengemeenschap Gemeente Zeeland 
te Middelburg

Onze gemeente maakt deel uit van het Landelijk kerkgenootschap “De 
Christengemeenschap beweging tot religieuze vernieuwing“, een 
rechtspersoon met ANBI status.

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

Carin Vriens 06-37458499
cajmvriens@kpnmail.nl

Financiën:
Lopende huishouding,
begroting, landelijk overleg

 Adrie Maas
0118 769094
aemaas@xs4all.nl

mailto:yvonnekcdb@gmail.com
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