
 

 

 

 

Advent 

 

De vier weken voor kerst zijn een bijzondere tijd. Wanneer het ons lukt 

om ruimte te scheppen te midden van het drukke leven dat juist in deze 

tijd de bezonnen stilte wil overweldigen, voelen we de stemming van 

verwachting, van de aankomende geboorte. Het is een goede traditie om 

de vier weken te markeren met een krans of met een kalender.  

Vaak ook wordt er bij elke week stilgestaan bij de verschillende 

levensvormen die deel uitmaken van het leven: achtereenvolgens de 

mineralen, de planten, de dieren en tenslotte in de laatste week, de 

mens. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat iedere levensvorm 

afhankelijk is van de andere, dat niets kan bestaan als het niet als het 

ware rust op de schouders van de ander. Dankbaar kan de mens zijn 

voor het feit dat mineralen, planten en dieren hem zijn leven mogelijk 

maken want hij ziet hoe deze levensvormen zich offeren op talloze 

manieren opdat hij leven kan.  

De vraag kan in ons opkomen in alle bescheidenheid: voor wie zijn wij 

de grondslag, de levensvoorwaarde, wie is afhankelijk van ons, wie 

staan op onze schouders als het ware? De engelen! Zoals alle natuur op 

de aarde een voedsel in de ruimste zin van het woord is voor de mens, 

zo is de mens dat voor de engelen. Ieder gebaar, ieder gevoel, iedere 

gedachte van de mens kan leven-scheppend werken in het rijk der 

engelen, kan tot ‘voedsel’ dienen in hun werkzaamheden.  

Maar dan moeten deze gebaren, gevoelens en gedachten voedzaam zijn, 

rijk gevuld met substantie die hen waardig is. In de 

mensenwijdingsdienst wordt er gesproken over een wil die zich tot God 

went, een voelen dat vereend is met Christus en een denken dat leeft in 

het leven van de Heilige Geest. Dat is het nobele streven van de mens 

om ieder gebaar, ieder gevoel, iedere gedachte tot “voedsel der engelen” 

te laten zijn. Een opgave die niet onmiddellijk volbracht is, een opgave 

die geduld vraagt, compassie, overgave maar iedere keer dat het lukt om 

zelfs op de meest bescheiden wijze in deze richting werkzaam te zijn, 

brengen we al veel te weeg.  



 

In de tijd van Advent worden we uitgenodigd in dankbare bezinning 

onze liefdevolle verbondenheid met de aarde te voelen en te 

hernieuwen. 

In de tijd van Kerst worden we uitgenodigd onze liefdevolle 

verbondenheid met de engelen te voelen en te hernieuwen. 

Adam Ricketts 

 

 

MENSENWIJDINGSDIENST  

   

  

   Zondag 10.30 uur                

  

Dinsdag 9.15 uur         Niet 25 januari 

Donderdag 9.15 uur.         6 januari om 10.00 uur 

 

DIENSTEN IN DE KERSTTIJD 

 

Zaterdag  25 december   00.00 u mensenwijdingsdienst 

     08.00 u mensenwijdingsdienst 

    10.00 u kerstdienst voor de   

     kinderen  

 10.30 u mensenwijdingsdienst 

Zondag  26 december  10.30 u mensenwijdingsdienst 

Maandag 27 december  09.15 u mensenwijdingsdienst 

Dinsdag  28 december  09.15 u mensenwijdingsdienst 

Woensdag 29 december  09.15 u mensenwijdingsdienst 

Donderdag 30 december  09.15 u mensenwijdingsdienst 

Vrijdag 31 december 09.15 u mensenwijdingsdienst 

Zaterdag    1 januari  10.00 u mensenwijdingsdienst  

Zondag   2 januari  10.30 u mensenwijdingsdienst 

Maandag   3 januari  09.15 u mensenwijdingsdienst 

Dinsdag   4 januari  09.15 u mensenwijdingsdienst 

Woensdag   5 januari 09.15 u mensenwijdingsdienst 

Donderdag   6 januari 10.00 u mensenwijdingsdienst 



 

  

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

Adventstijd 

Zondag  28 november  Lukas 21, 25-37 

Zondag   5 december  Mattheus 25, 1-13 

Zondag 12 december  Mattheus 25, 14-30 

Zondag  19 december  Mattheus 25, 31-46 

 

Kersttijd 

1e Kerstdag  25 december  Middernacht Mattheüs 1 

 Dageraad  Lukas 2, 1-20 

 Dag   Johannes 21, 15-25 

Vrijdag  31 december  Johannes 1:1-18 

Zaterdag         1 januari  1e Brief van Johannes 1, 1-10 

 

Epifanie 

Donderdag        6 januari  Mattheüs 2, 1-12 

Zondag.         9 januari  Mattheüs 2, 1-12 

Zondag        16 januari  Lukas 2, 41-52 

Zondag       23 januari  Johannes 2, 1-11 

Zondag       30 januari  Mattheüs 8, 1-13 

 

 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN. 

 

 

Zondag   10.00 uur.   

28 november, 12 en 25 (!) december, 9 en 23 januari   

Graag op tijd aanwezig zijn. 

Daarnaast vragen we aan de ouders om uiterlijk 9.50 uur naar de cultus-

ruimte te gaan. 

 

Kerstdienst voor de kinderen 25 december  

Op 25 december is er een Kerstdienst voor de kinderen. Deze heeft een 

afwijkende vorm ten opzichte van de gewone zondagsdienst; de inhoud 



 

is vooral het Kerstverhaal. Als de priester langskomt, stelt die geen 

vraag; de kinderen geven dan ook geen antwoord.   

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST  

  

 

Adventstijd  

Zondag 28 november  Lukas        1, 26-38  

  

Verder als in de mensenwijdingsdienst  

 

Samenkomsten 

12 december, 9 januari 

Jong en oud zijn uitgenodigd om samen naar een mooi verhaal te 

luisteren. Het geheel wordt omringd door muziek en een moment van 

stilte. De bijeenkomsten beginnen om 09.25. Graag op tijd aanwezig. 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST  

  

MENSENWIJDINGSDIENST    KINDERDIENST  

Adventtijd  

Uit God zijn wij geboren      Wees Gij een leidster  

O Heer, Gij die werkt  

Kersttijd   

Heilig, heilig, heilig                                             Hoe helder straalt de  

Wij, die zijn geboren uit Uw woord                      morgenster  

Epifanie   

Laat Uw aangezicht over ons lichten    

Te midden van ons zijt Gij, onze Heer  

 

 

 

 



 

KINDEROPVANG 

 

 

Op 25 december en 23 januari is er kinderopvang tijdens de 

mensenwijdingsdienst.  

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

 

Afwezigheid geestelijken  

Beide geestelijken zijn in verband met de synode afwezig van 24 

januari t/m 26 januari. Ton Besterveld is afwezig van 28 december t/m 6 

januari. Adam Ricketts is afwezig van 17 t/m 22 januari.  

In zeer dringende gevallen te bereiken: 06-49898082 

 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Lukasevangelie 

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de Mensenwijdingsdienst 

bespreken we het Lukasevangelie.  

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! 

Data: 9 december, 13 januari, 27 januari 

Tijd: 10.15-11.45  

 

 

Lukasevangelie Enschede 

Plaats: Enschede tel. 074-2911953 

De bijeenkomst in december komt te vervallen. In de loop van 

januari wordt gekeken wanneer de volgende bijeenkomst plaats zal 

vinden.  

 

 

 

 

 



 

BIJEENKOMSTEN 

 

 

Toespraken na de dienst 

Religieuze vernieuwing! 

De toespraken van komend werkjaar zullen de titel dragen religieuze 

vernieuwing! Wij willen aandacht besteden aan het feit dat het in 2022 

100 jaar geleden zal zijn dat De Christengemeenschap, beweging tot re-

ligieuze vernieuwing werd gesticht. Wat is er eigenlijk vernieuwd en 

wat is vernieuwend? Centraal zal staan de mensenwijdingsdienst. 

Data: 19 december, 16 januari 

 

 

Cultische Dagsluiting 

Wie het leven in de kampen van de Christengemeenschap kent, kent het 

fenomeen van de dag af te ronden met een moment voor het altaar. De 

stilte, de liederen, het moment van bezinning en rust te midden van het 

dynamisch kampleven. Wij willen deze goede traditie vormgeven 

binnen het leven van de gemeente van onze Johanneskerk. Ook het 

komende jaar willen we ruimte geven aan de behoefte voor een 

cultische dagsluiting. Deze afsluiting begint om 20:00 uur en duurt 

ongeveer 20 á 30 minuten. De dagsluiting is toegankelijk voor eenieder 

die dat op prijs stelt en is in het bijzonder gericht op degenen die graag 

een moment voor het altaar willen hebben maar voor wie het niet altijd 

mogelijk of wenselijk is de overige diensten te bezoeken. Voor vragen 

contact opnemen met Adam Ricketts 

Zondag 19 december, 16 januari, 6 februari 

 

 

Afsluiting van het kerkelijk jaar 

Zondag 21 november na de dienst. Bij deze bijeenkomst kijken we te-

rug op het afgelopen kerkelijk jaar en blikken we vooruit.  

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

 

Adventstuintje 

Het adventstuintje zal plaatsvinden op zondag 28 november om 15.30 u. 



 

Het is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Er is muziek, er 

wordt een verhaal 

verteld, de kinderen lopen met de engel mee en steken een kaarsje aan. 

 

 

Kerstbrood na de dageraad dienst op eerste kerstdag 

Op zaterdag 25 december zal na de mensenwijdingsdienst van 8.00 uur 

koffie, thee en kerstbrood geserveerd worden. 

U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen 

 

 

Het Droomlied van Olav Åsteson 

Op 30 december om 19.30 u. brengen Cileke Angenent (zang) en 

Jorien van Tuinen (Weidler-alt-viool/Bleffert instrumenten) het 

Droomlied van Olav Asteson. Het wordt gezongen op de oude Noorse 

melodie in Nederlandse vertaling. Het lied uit de 13e eeuw beschrijft de 

inwijdingsweg die Olav Åsteson door de sterrenwereld gaat tijdens de 

Twaalf Heilige Nachten.  

De voorstelling in de Tuinzaal begint om 19.30 uur.  

Aanmelden wordt op prijs gesteld: gels@xs4all.nl. 

 

 

Uit de Boekenhoek 

Ook dit najaar kunt u weer maximaal 5 boeken ter 2e hands verkoop 

aanbieden uit uw te gevulde boekenkast. Het kunnen titels zijn die uit 

de Christengemeenschap of antroposofische hoek komen. 

Wilt u de boeken overdragen aan diegene die in de boekenhoek staat, 

zodat gekeken kan worden naar uw aanbod en wij niet te veel dubbele 

titels hebben staan?  

Wij zien uit naar uw aanbod dat indirect een bijdrage vormt aan de 

financiële middelen van de kerk. 
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