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Het cultische leven in de gemeente 
Als regel werd 2x per maand op zondag en op woensdag de Mensenwijdingsdienst voltrokken en 

eveneens in voorkomende gevallen op de 5e zaterdag van de maand. In totaal werd 59 maal de 

Mensenwijdingsdienst voltrokken, inclusief de Jeugdwijding op zondag 14 mei. Op de zondagen (behalve 

in de schoolvakanties en op 14 mei) werd deze voorafgegaan door het vertellen van een verhaal en de 

Zondagsdienst voor de Kinderen. 

De drie kerstdiensten werden voltrokken door Ernst Terpstra. 

Op 30 juli werd de dienst voltrokken door Frank Storm. 
In de Kersttijd was er om de dag Mensenwijdingsdienst waarna inleiding en gesprek met als thema 

‘Ontvangen en geven'. Ook in de Stille week was er ook om de dag Mensenwijdingsdienst waarna 

inleiding en gesprek plaatsvonden met het thema 'Gedichten rond dood en opstanding’. 

Met Pinksteren kon er geen Mensenwijdingsdienst voltrokken worden, omdat ons altaar tijdelijk bij de 

internationale pinksterconferentie in ‘s Hertogenbosch werd gebruikt. In plaats van de dienst vond er 

op eerste pinksterdag een informele viering plaats. 
De Jeugdwijding werd dit jaar op 14 mei in Leeuwarden voltrokken. Wietze Hans van der Wijk, Fay 

Amida Helena Schipperijn, Luna Mirthe Elisabeth Keizer en Jesk Rubén Gawan Jongstra ontvingen de 

jeugdwijding. Daaraan voorafgaand ontving Luna Mirthe Elisabeth Keizer op 17 april de doop. 

Wendela Christa Sterker is op 12 juli overleden. Uitvaart: 17 juli, Mensenwijdingsdienst: 19 augustus. 
 
Het geestelijk leven in de gemeente. 
Na de diensten, voltrokken door Bart Hessen, volgde er telkens een inleiding en/of gesprek.  
Onderwerpen, die de revue passeerden waren: het Credo, moet ik dat geloven? Deel VI en deel VII; 

Tezamen over de drempel; In bange of in blijde verwachting?; De Johannes proloog; Licht en 

duisternis; Het sacrament van de huwelijkswijding; Vuur ben ik komen werpen op de aarde…; Met 

Woorden op Weg; Terugblik op de internationale Pinksterconferentie (2x); Wat betekent de 

Mensenwijdingsdienst?; Religieuze vernieuwing door de sacramenten: Inleiding en Over de werking van 

de Mensenwijdingsdienst in de wereld (Johannes Luijken). 

Ook nadat Johannes Luijken de dienst had voltrokken, ontstonden er telkens interessante 

uitwisselingen van gedachten en ideeën. 

Op Goede Vrijdag, 14 april, werd door Akke Brouwer het lijdensevangelie volgens Johannes  gelezen. 

Annemarijne Hoekstra verzorgde de muzikale omlijsting achter de piano. 

Op stille zaterdag, 15 april, verzorgde Dick Ratering de workshop ‘Stenen des aanstoots’. 

Eveneens dankzij Dick, in samenwerking met Hinke de Boer, hebben we op 29 en 30 september een 

Michaëlconferentie georganiseerd. Deze had het thema: ‘Het zwaard van de geest’. 

Op de woensdagen na de Mensenwijdingsdienst was er 1 x per 2 weken de studiegroep met 

gespreksstof over het boek 'Het vijfde evangelie' van Rudolf Steiner. Onlangs is een begin gemaakt 

met het boek ‘Voordrachten over het evangelie volgens Johannes’ , eveneens van Rudolf Steiner. 
 

Organisatie van de Christengemeenschap. 
Onze gemeente telde op 1 november 2017 33 leden en 20 adressen van belangstellenden. 
Het gemeentebestuur bestaat uit 5 personen. De vacature van secretaris wordt opgevangen door 

diverse taken te verdelen. Akke was tot haar ziekte bereid om bij de bestuursvergaderingen en die van 

de financiële commissie te notuleren. Luch en Dick hebben dat beurtelings van haar overgenomen. 
Het gemeentebestuur kwam als regel (m.u.v. de zomermaanden) maandelijks bijeen, waarbij  
1 x per 2 maanden de vergadering van de financiële commissie vooraf ging.   
De Beheercommissie is evenals de Gemeenteraad in slapende toestand. De taken van de 

Beheercommissie worden nog altijd waargenomen door het Gemeentebestuur dat vervolgens voor de 

uitvoering van de volgende taken bereid heeft gevonden: 



 klussen: Henny van den Berg en Peik Pietersma, 
 kosterscoördinatie: Tineke Kelder, 
 keuken: Thea Meijer (tijdelijk), 
 schoonmaakcoördinatie: Renée Strubbe, 
 instellen verwarming: Arjen Iedema, 

 sleutelbeheer: Gea Tilma, 
 tuin: Hinke de Boer. 

 

Versterking van De Christengemeenschap. 
Thea vertegenwoordigde ons om samen met andere kerken uit te zoeken wat we kunnen doen in het 

kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018. Wij zijn opgenomen in een Pelgrimsroute voor 

stiltecentra en staan als zodanig vermeld in het boekje, dat daarvoor is uitgegeven. 

De werkgroep Toekomst voor de gemeente Leeuwarden , bestaande uit Dick Ratering, Hinke de Boer, 

Akke Brouwer en Renate Krommes, heeft vooronderzoek gedaan naar uitbreiding en voortbestaan van 

onze gemeente. Er zijn in dit kader twee ledenbijeenkomsten geweest: op 6 april en 24 juni. 
 

Het financiële leven in de gemeente. 
We hebben kunnen voldoen aan de toegezegde bedragen aan de toelagen- en gezamenlijke kas. Dit 

mede dankzij de trouwe geregelde bijdragen van leden en belangstellenden en het feit dat we geen 

grote uitgaven hadden voor het gebouw en het gemeentebericht. Wel is het zo, dat wij nog niet voldoen 

aan de vraag van de Toelagenkas. Aan de vraag van de Gezamenlijke Kas voldoen wij wel, omdat dit in 

het landelijke penningmeesteroverleg zo is afgesproken. 
 

Externe communicatie en samenwerking noordelijke gemeenten. 
Thea en Bart vertegenwoordigden onze gemeente in het Noord-Nederland-Overleg. Hierin maken de 

drie noordelijke gemeenten, Groningen, Leeuwarden en Meppel, afspraken over zaken die al deze 

gemeenten aangaan, zoals de viering van het Johannesfeest en uitvoering van de Oberufer spelen. 

Bijeenkomsten van het Noord-Nederland-Overleg vonden plaats op 10 maart en 8 september. 

Rob zorgde ervoor dat onze diensten op de website ‘Kerken in Friesland’ kwamen te staan, zodat ze ook 

in het Friesch Dagblad vermeld werden.  
 

Verder 
 Hinke verzorgde regelmatig de muziek tijdens de Mensenwijdingsdiensten. 
 Wendela verzorgde tot aan haar overlijden het seizoentafeltje in de hal, Hinke heeft deze 

taak tijdelijk overgenomen.  
 De 'Leesgroep voor de gestorvenen' kwam eens per maand  bijeen om met elkaar uit een 

evangeliecyclus van Rudolf Steiner te lezen. 
 Annemarijne verzorgde het rooster voor de ministranten. 
 17 december was er een opvoering van het Oberuferer Paradijsspel door een Groninger-

Leeuwarder toneelensemble, onder regie van Wendela Sterker. 
 Op 8 januari werd het Oberufer Driekoningenspel opgevoerd door De Kompany van het 

Noorden. De regie was in handen van Akke Brouwer. 

 is het draaiboek bij activiteiten geactualiseerd en is Renate Krommes bereid gevonden om als 

coördinator bij activiteiten de helpende hand te bieden.  
 het Johannifeest werd op 25 juni in Rottevalle gevierd samen met de andere noordelijke 

gemeenten. 
 via de digitale rondzendbrief, verzorgd door Thea Meijer, werd regelmatig actuele informatie 

rondgestuurd. 
 

Leeuwarden, 1 november 2017, Rob de Boer. 


