Eindhoven, 10 maart 2020
Aan: De leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Eindhoven
Van: convent en bestuur van de gemeente Eindhoven

Beste leden en belangstellenden van de gemeente Eindhoven,
In de samenleving is er veel onrust over het nieuwe griepvirus. Wij stellen jullie graag op de
hoogte van hoe Marie-Hélène hier als geestelijke van de Eindhovense gemeente mee wil
omgaan. Aanstaande zondag zal Marie-Hélène na de dienst e.e.a. nog toelichten.
Bij de toegangsdeur tot de kerkruimte is de volgende mededeling te lezen:
"De communie wordt op de gebruikelijke wijze uitgedeeld. In vrijheid – en dus ook in de
daarmee verbonden verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld – kan ieder hier
wel of niet aan deelnemen. Aan het altaar communiceert de celebrant voor de gehele
gemeente."
Wat betekent vrijheid:
Rudolf Steiner leert ons in de Filosofie van de vrijheid dat de wil van de ander 'heilige grond'
is. Je kunt dan ook niet de ander, maar alleen jezelf veranderen. Ieder oordeel over het
handelen van de ander ('zij handelt roekeloos', 'hij handelt uit angst') tast de vrijheid aan.
Door het terughouden van ieder oordeel over de ander (Mat. 7:1) houden we de vrijheid
gezond.
Wat houdt verantwoordelijkheid in:
- voor jezelf: dit betekent dat je in de huidige omstandigheden afziet van zeer nabij contact
met anderen (waaronder ook de communie) wanneer je je kwetsbaar of verzwakt voelt;
- voor de ander: wanneer je grieperig of verkouden bent, word je gevraagd om niet naar de
kerk te komen tot je weer hersteld bent;
- voor de wereld: het is onze opgave om in waakzaamheid te zoeken naar een gezond
evenwicht tussen angst en de illusie dat ons dit allemaal niet aangaat, en in de dienst de
lichtkracht te verzorgen die de wereld in onzekere tijden meer dan nodig heeft.
Wat betekent de communie van de celebrant aan het altaar:
Wanneer de celebrant de substanties hoog heft en driemaal achtereen het communiegebed
spreekt, communiceert hij of zij de substanties vervolgens- voor de gemeente hier op aarde, voor allen die – ongeboren of gestorven – vanuit de geestelijke wereld de dienst mee
voltrekken, - en voor de aarde en haar elementenwezens. Wie, eenmalig of gedurende een
periode, afziet van het persoonlijk ter communie gaan, kan wellicht dit moment in de dienst
op een nieuwe en verdiepte wijze beleven en zo de communie langs niet zintuiglijke weg
ontvangen.

Uiteraard volgen wij als gemeente de richtlijnen van de overheid. Mocht er een situatie
ontstaan waarin bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan, dan zal Marie-Hélène, zo vaak
mogelijk, een stille dienst (met alleen een celebrant en twee ministranten) houden. Door thuis
in je ochtendprogramma ruimte te geven aan bijvoorbeeld het credo en het Onze Vader kun
je dit bovenlangs ondersteunen. Ieder die dat wil kan Marie-Hélène dan vragen, om de uit
deze diensten bewaarde substanties te mogen ontvangen in de huiscommunie (een korte
viering in priestergewaad bij iemand thuis), die zij dan graag voor ieder mogelijk maakt die
daar om vraagt.
Op het prikbord in de kerk vinden jullie, naast deze brief, ook de brief van de bewindsdrager
aan alle gemeentebesturen in ons bewindsgebied Nederland/Vlaanderen.
Tot slot een klein citaat uit de brief van de Kring van Zeven aan de wereldwijde priesterkring:
"Door de uitbreiding van het virus wordt duidelijk, hoe onvoorstelbaar verbonden we met
elkaar zijn over de gehele wereld. En dat betreft ook de angst en het in de ban daarvan zijn,
wat zich snel overal verspreidt. Het virus werkt vereenzamend, afzonderend; de naaste wordt
als een bedreiging beleefd, angst en isolatie zijn het gevolg. Ons sacramentele handelen is
juist in zo'n situatie dringend nodig, omdat het gezondmakend, helend en verbindend werkt.
Vanaf het altaar kan licht uitstralen, dat iets tegenover de genoemde negatief werkende
krachten stelt, zodat vanuit moed en het vertrouwen in de geestelijke leiding van de mensen
en de mensheid draagkracht voor dit alles kan ontstaan."

Hartelijk groet jullie, in verbondenheid,
Marie-Hélène van Tol en, namens het bestuur, Fred Heutink

