
HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN

Adventstijd 29 november t/m 24 december
29 november Lukas 21, 25-36 tekenen van de Wederkomst
6 december Filippenzen 4, 1-9 verheug je in de gemeenschap van de Heer
13 december 1 Thessal. 5, 1-11 blijf wakker en nuchter
20 december Mattheüs 25, 1-30 de wijze en de dwaze maagden
Kersttijd 25 december t/m 5 januari
25 december I: Mattheüs 1, 1-24 geboorte van Jezus bij Matthëus

II: Lukas 2, 1-20 geboorte van Jezus bij Lukas
III: Johannes 21, 15-25 de Herrezene aan het meer

27 december 1 Johannes 1, 1-10 het Woord met ogen gezien
29 december 1 Johannes 4, 7-16 God is liefde
1 januari Johannes 1, 1-18 het Woord van het Oerbegin
3 januari Lukas 2, 21-39 besnijdenis in de tempel
Epifanietijd 6 januari t/m 6 februari
6 en 10 januari Mattheüs 2, 1-12 aanbidding door de wijzen
17 januari Lukas 2, 41-52 twaalfjarige Jezus in de tempel
24 januari Johannes 2, 1-11 bruiloft te Kana
31 januari Mattheüs 8, 1-13 twee genezingen
Triniteitstijd 7 februari t/m 6 maart
7 februari Mattheüs 20, 1-16 arbeiders in de wijngaard
14 februari Lukas 18, 18-34 de rijke tempeloverste
21 februari Mattheüs 4, 1-11 verzoeking in de woestijn
28 februari Mattheüs 17, 1-13 verheerlijking op de berg
Lijdenstijd 7 maart t/m 3 april
7 maart Lukas 11, 14-36 demonenuitdrijving, teken van Jona
14 maart Johannes 6, 1-15 spijziging van de 5000
21 maart Johannes 8, 1-12 de overspelige vrouw

Liederen in de mensenwijdingsdienst na het offer en de communie

Advent:
O: C:
Kersttijd:
O: C:
Epifanietijd:
O: C:
Triniteit:
O: C:
Lijdenstijd:
O: C:

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen

13 december Advent Maria door een doornwoud ging
26 december Kersttijd Nu zijt wellekome (vs 1 en 2)
10 januari Epifanie Wees Gij een leid-ster
14 februari Triniteit Hij is de Ster
14 maart Lijdenstijd Zaai nu uw zaad



Ten geleide: 25 jaar Mensenwijdingsdienst in Meppel!

Op 24 december aanstaande is het 25 jaar geleden dat in Meppel voor het eerst de 
mensenwijdingsdienst werd gehouden. Die eerste dienst was toen de kroon op het werk van al
diegenen, die er aan gewerkt hebben dat het zover kon komen. Tegelijkertijd was het een 
begin: het begin van de tijd dat in Meppel met regelmaat de dienst kon worden gehouden, 
eerst op andere locaties, later in een eigen gebouw. In ritme en regelmaat ontwikkelt zich een 
levende verbinding: een verbinding van Christus in het sacrament met de gemeenschap en met
de regio. Individuele mensen (ook priesters) komen en gaan, maar de gemeenschap 
ontwikkelt een eigen leven, een biografie. Net als de biografie van een individueel mens kent 
die biografie van een gemeenschap vreugden en uitdagingen. We mogen hopen dat daarin, de 
kracht van Christus zoekend, steeds meer ware mensengemeenschap ontstaat in een tijd 
waarin gemeenschapsvorming geenszins vanzelfsprekend is.
Op 24 december zullen we op bescheiden wijze de grondlegging van onze 
sacramentsgemeenschap vieren. Maar hopelijk zal het mogelijk zijn om later in dit 
jubileumjaar activiteiten te organiseren waarbij we als gemeenschap meer naar buiten treden. 
Opdat ook in de komende levensperiode van onze gemeenschap mensen daar de kracht voor 
hun mens-zijn kunnen vinden die ze zoeken.

Bart Hessen

Uit het gemeenteboek
Joke Kluit is verhuisd naar Enschede en zal van daar uit als lid met de gemeente Zutphen 
verbonden zijn. We wensen Joke en Piet alle goeds in hun nieuwe woonplaats en gemeente!

Gang van zaken rond diensten en activiteiten in de komende periode
In verband met de beperkingen die gelden m.b.t. inperking van de verspreiding van het Covid-
19 virus, is ter verwachten dat we in de komende periode rekening moeten blijven houden met
een afstand tussen volwassenen van minimaal 1.5 meter.

Dit houdt in dat de mensenwijdingsdiensten voorlopig nog met maximaal 10 aanwezigen 
(excl. ministrant en priester) gehouden moeten worden. Voor deelname aan de diensten is 
aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelden kan bij Hilde van Mossevelde (e-mail: 
hvanmossevelde@ziggo.nl; telefoon 0522-451062, tussen 18.00 u en 21.00 u) uiterlijk tot 
20.00 uur op de dag vóór de dienst. Wanneer er voor een dag méér dan 10 aanmeldingen zijn, 
zal om 9.00 uur een extra dienst worden ingeroosterd. Hilde neemt dan contact met u op voor 
een verdeling over de diensten.
Deze diensten zijn vooralsnog zonder gemeentezang en algemene communie.
Om de gemeentecommunie in de diensten weer beleefbaar te maken, kan in iedere 
mensenwijdingsdienst één persoon (of echtpaar / groep gezinsleden) de communie ontvangen.
U kunt bij uw aanmelding voor de dienst aangeven of u daar gebruik van wilt maken, U hoort 
dan van Bart Hessen of dat in die dienst mogelijk is.

Zondagsdienst voor kinderen: Voor de zondagen buiten de schoolvakantie zijn de 
kinderdiensten weer ingeroosterd. Vanaf 10.30 u (tijdens de mensenwijdingsdienst) wordt een
verhaal verteld en geknutseld in het atelier van Lucie Luijckx (Catharinastraat 32).



Voor inhoudelijke gesprekken en bijeenkomsten zullen we er voorlopig nog mee moeten 
leven dat dat, gezien onze kleine gemeenteruimten, slechts met een beperkt aantal deelnemers 
kan. 
Op de woensdagen (en op zondagen in de schoolvakantie) is er na de dienst van 10.30 uur 
gelegenheid voor nagesprek met maximaal 10 deelnemers (bij efficiënt gebruik van de hele 
gemeenteruimte).
Om ruimte voor een tweede dienst om 9.00 uur open te laten, stellen we een herbegin van de 
leesgroep op woensdagochtend nog even uit.
Voor inhoudelijke avondactiviteiten is er ook een mogelijkheid, maar vooralsnog met 
maximaal 10 deelnemers, met aanmelding vooraf.

Onregelmatigheden in het dienstenrooster in deze periode
Op woensdag 23 december komt de dienst te vervallen. In plaats daarvan is er een dienst op 
donderdag 24 december, de 25e stichtingsdag van onze gemeente. Zie onder voor meer details 
hierover.

De dienst van woensdag 27 januari komt te vervallen i.v.m. de synode. In plaats daarvan zal 
er een dienst gehouden worden op zaterdag 30 januari met gelegenheid tot gesprek rond het 
thema “Gemeente en gemeenschap; de sociale impuls van de Christengemeenschap”.

Diensten en activiteiten in de Kersttijd en met Driekoningen
De Kersttijd, die met de twaalf heilige nachten de boog spant van de Kerstnacht naar het feest 
van de Epifanie, is ieder jaar weer een bijzondere tijd voor religieuze verdieping. Ook dit jaar 
worden er extra diensten ingeroosterd. Na de diensten is er gelegenheid tot gezamenlijk 
gesprek rond het thema “Herderlijk en Koninklijk”. Op zaterdag 2 januari is er gelegenheid 
voor een workshop rond dit thema.

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om in Meppel de diensten op eerste Kerstdag te houden.
Op tweede Kerstdag, zaterdag 26 december, is er om 10.30 uur de Mensenwijdingsdienst, 
gevolgd om 11.45 uur door de Kerstdienst voor Kinderen, waarbij de kinderen op bijzondere 
wijze in het Kerstgebeuren worden ingevoerd. 

Verder zijn er in Meppel in de Kersttijd mensenwijdingsdiensten op dinsdag 29 december, 
donderdag 31 december, zaterdag 2 januari en maandag 4 januari.
Op woensdag 6 januari (Driekoningen) is er een dienst om de Epifanietijd in te luiden.

Ledenvergadering
Dinsdag 8 december, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: grote zaal van Vrije School de Toermalijn, Julianastraat 22

Op deze ledenvergadering aan het eind van het kerkelijk jaar is er gelegenheid om terug te 
kijken en vooruit te kijken. We kunnen terugkijken naar het cultische en gemeenteleven van 
dit bijzondere jaar. We kunnen vooruitkijken middels de begroting voor 2021 en op het 25-
jarig jubileum van onze gemeente. Verder hopen we op deze ledenvergadering twee nieuwe 
bestuursleden te kunnen installeren, opdat we dan weer een volledig bestuur hebben.
De stukken voor de vergadering zullen u via het infokanaal worden toegestuurd.

Voor deelname a.u.b. aanmelden bij Lucie Luijckx (lucieluijckx@gmail.com) in verband met 
het maken van de zaalindeling.



25 Jaar Mensenwijdingsdienst in Meppel
Donderdag 24 december
10.30 uur Mensenwijdingsdienst
aansluitend: jubileumsamenzijn in de gemeente

Op deze dag, de 25e verjaardag van de mensenwijdingsdienst in Meppel, zijn we voornemens 
één mensenwijdingsdienst te houden met open tussendeuren, zodat op verantwoorde wijze 
toch meer mensen aan de dienst op deze dag kunnen deelnemen.
Na de dienst is er een feestelijk samenzijn, waarbij we het hele gebouw kunnen gebruiken. 
Een mooie gelegenheid om herinneringen te delen aan het ontstaan en de wording van onze 
gemeente, en om vooruit te kijken naar het komende jubileumjaar.
Verdere informatie over deze dag zal via het infokanaal worden verspreid.

Gesprekken in de Kersttijd: “Herderlijk en Koninklijk”
Na de mensenwijdingsdiensten op 29 en 31 december, 2, 4 en 6 januari

In de twee geboorteverhalen wordt de eerste toegang tot het Kind gevonden door twee 
“representanten” van de mensheid: de herders en de priester-koningen. Het is alsof twee 
kanten van ons mens-zijn op zoek zijn naar het wezen en de kracht van wat daar geboren 
wordt.
Op zaterdag 2 januari kunnen we dit thema in workshop-vorm bewerken. Nadere 
berichtgeving hierover volgt via het Infokanaal.

Gemeente en gemeenschap; de sociale impuls van de Christengemeenschap
Zaterdag 30 januari, 11.45 uur

In de eerste bijeenkomsten met de jonge studenten die later stichters van de 
Christengemeenschap zouden worden, benadrukte Rudolf Steiner het belang van 
gemeenschapsvorming. Nu, 100 jaar later, is dat belang alleen maar toegenomen, zeker nu we
in een jaar hebben gemerkt dat ook “gewoon” menselijk contact niet meer vanzelfsprekend is.
Wat maakt dat gemeenschapsvorming in deze tijd zo moeilijk, maar ook zo belangrijk is? Wat
zouden we concreet daaraan kunnen bijdragen?

Handelingen rondom het sterven
Dinsdag 9 februari, 20.00 uur

In de Christengemeenschap hebben we de beschikking over sacramenten en rituelen ten 
dienste van de stervenden en de gestorvenen (stervensbegeleiding en stervenswijding, 
uitvaartritueel, mensenwijdingsdienst voor de gestorvene). Maar daarnaast kunnen we als 
gemeenschap ook op andere wijzen dienstbaar zijn, als de stervende en de naasten dat willen. 
Op deze avond kijken we naar de diverse kanten van het handelen rondom het sterven.
Deze avond is vooralsnog beperkt tot 10 deelnemers. Voor deelname graag van te voren 
aanmelden bij Bart Hessen.

Afwezigheid van de geestelijke
Bart Hessen is afwezig van 25 t/m 27 januari afwezig (synode Zeist). In die tijd kunt u zo 
nodig inspreken op zijn mobiele nummer. Hij belt u dan zo spoedig mogelijk terug.



Di 8 dec 20.00 uur Ledenvergadering

Zo 13 dec 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Advent)
11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen
12.00 uur Samenzijn van jong en oud

Woe 23 dec Geen dienst (!)

Do 24 dec (!)25e Stichtingsdag van de gemeente Meppel
10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Advent)
Aansluitend: feestelijk samenzijn

Vr 25 dec Geen diensten (1e Kerstdag)

Za 26 dec (2e Kerstdag)
10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd)
11.45 uur Kerstdienst voor kinderen

Ma 28 dec Geen dienst

Di 29 dec 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd)
11.45 uur Herderlijk en koninklijk

Woe 30 dec Geen dienst

Do 31 dec 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd)
11.45 uur Herderlijk en koninklijk

Vr 1 jan Geen dienst

Za 2 jan 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd)
11.45 uur Herderlijk en koninklijk (workshop)

Zo 3 jan Geen diensten

Ma 4 jan 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd)
11.45 uur Herderlijk en koninklijk

Di 5 jan Geen dienst

Woe 6 jan 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Epifanie)
11.45 uur Herderlijk en koninklijk

Zo 10 jan 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Epifanie)
11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen
12.00 uur Samenzijn van jong en oud

Woe 20 jan 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Epifanie)



11.45 uur Nagesprek

Woe 27 jan (!) dienst vervalt (i.v.m. synode)

Za (!) 30 jan 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Epifanie)
11.45 uur Gemeente en gemeenschap
12.30 uur Muzikaal moment

Di 9 feb 20.00 uur Handelingen rondom het sterven

Zo 14 feb 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit)
11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen
12.00 uur Samenzijn van jong en oud

Woe 24 feb 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit)
11.45 uur Nagesprek

Woe 3 mrt 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit)
11.45 uur Perikope

Zo 14 mrt 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Lijdenstijd)
11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen
12.00 uur Samenzijn van jong en oud

Woe 24 mrt 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Lijdenstijd)
11.45 uur Nagesprek
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