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Ten geleide
Beste leden en belangstellenden,
Dit gemeentebericht in Corona-tijd beperkt zich hoofdzakelijk tot de
planning van de mensenwijdingsdiensten en de gegevens die daarmee
verbonden zijn. Ook voor de komende maanden geldt de regel, dat ieder die
aan een dienst op een zon- of feestdag wil deelnemen, zich van tevoren bij
Carien van Westing opgeeft, tel. 06 52342851, e-mail:
carienvanwesting@hotmail.com. (De doordeweekse diensten vinden zonder
gemeente plaats.) Voorlopig wordt er in de dienst niet gezongen en geen
communie uitgedeeld. Tot nog toe was er na de dienst ook geen koffie. Als
echter de terrasjes en restaurants op 1 juni open gaan, kunnen wij wellicht in
een gepaste afstand met elkaar bij een kopje koffie of thee horen hoe het met
iedereen gaat. Wat doet deze tijd met ons? Afzien, je beperken en je
desondanks niet onvrij en eenzaam voelen en je niet vervelen, is best een
uitdaging. In dit verband citeer ik graag de eerste alinea van het bericht dat
Elisabeth Koopmans op 13 mei uit Connemara (Ierland) mailde. De Ierse
'lockdown' betekende voor Lieuwe en Elisabeth, dat zij zich maar twee
kilometer (inmiddels vijf) van hun huis mochten begeven.

"Als vroeger lijkt het, toen ik nog kind was. De cirkel waarin de wereld buiten
mij om zich bewoog, was groot. Klein echter was de cirkel waar binnen mijn
leven zich voltrok. Ik leidde mijn leven zoals het zich aan mij voordeed zonder
weet te hebben van de andere wereld, ver van mij vandaan."
Zij sluit haar bericht met de woorden: "Wat betreft onze bewegingsvrijheid, is
ons leven nu beperkter, maar haar intensiteit wint erdoor aan kracht."
Dit laatste wens ik ons allen toe.
Katarina Knijpenga.

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand plaats, te weten op twee
zondagen om 10.30 uur en op één donderdag om 10.00 uur. Voorts is er één
keer in de maand op donderdag 10.00 uur een dienst in de Duitse taal.
In verband met de christelijke feesten, de zomervakantie en de maanden met
een vijfde zondag of donderdag wordt er soms van dit ritme afgeweken.
De diensten van 31 mei t/m 26 juli
Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni om
10.30 uur (Duitstalig), donderdag 11 juni, zondag 14 juni, Johannesdag,
woensdag 24 juni om 10.30 uur, zondag 28 juni, donderdag 9 juli,
zondag 12 juli, donderdag 23 juli (Duitstalig) en zondag 26 juli.
De diensten in augustus
Zaterdag 15 om 10.30 uur en zondag 30.
De diensten in september
Donderdag 10 (Duitstalig), zondag 13, zondag 27 en Michaëlsdag,
dinsdag 29 om 10.30 uur.
De feesttijden
Drie Pinksterdagen:
Trinitarische tijd:
Johannestijd:
Trinitarische tijd
Michaëlstijd:

zondag 31 mei t/m dinsdag 2 juni
woensdag 3 t/m dinsdag 23 juni
woensdag 24 juni t/m zaterdag 25 juli
zondag 26 juli t/m maandag 28 september
dinsdag 29 september t/m zaterdag 31 oktober

Het evangelie in de dienst
31 mei
Johannes 14: 23-31
7 juni
Johannes 3: 1-16
14 juni
Johannes 4 : 1-26
21 juni
Johannes 1 : 35-51
24 juni
Mattheüs 3: 1-17
28 juni
Mattheüs 3: 1-17
5 juli
Johannes 1: 19-34
12 juli
Johannes 3: 22-36
19 juli
Mattheüs 11: 2-15
26 juli
Markus 8: 27-38
2 aug.
Mattheüs 7: 1-14
9 aug.
Lukas 15
16 aug.

Lukas 9: 1-17

23 aug.
30 aug.
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
29 t/m
6 okt.

Lukas 18: 35-43
Markus 7: 31-37
Lukas 10: 1-20
Lukas 17: 5-19
Mattheüs 6: 19-34
Lukas 7: 11-17
Mattheüs 22: 1-14

Gemeenteliederen
Pinksteren:
Trinitarische tijd:
Johannestijd:
Trinitarische tijd I:
(26 juli t/m 30 augustus)

De belofte van de heilige Geest
Jezus spreekt met Nikodemus
Jezus en de Samaritaanse vrouw
De eerste leerlingen van Jezus
De doop van Jezus in de Jordaan
De doop van Jezus in de Jordaan
' Zie het Lam Gods!'
' Hij moet groeien, ik moet afnemen.'
Jezus getuigt van Johannes
De belijdenis van Petrus
Veroordeelt niet!
Het verloren schaap, de verloren
penning, de verloren zoon
De uitzending van de twaalf
discipelen
De genezing van de blinde bij Jericho
De genezing van de doofstomme
De uitzending van de zeventig
Geef ons meer geloof!
Vergaart geen aardse schatten!
De jongeling te Naïn
De koninklijke bruiloft

Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige
Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw
woorden
Wij staan voor U / Heer, in uw woorden
Groot en vol wonderen / De God van de vrede

Trinitarische tijd II:
(13 t/m 27 september)
Michaëlstijd:

Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van
de vrede
Laten wij afleggen de werken der duisternis /
Dood noch leven

De zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar)
Deze dienst vindt tot en met juni 2020 één keer in de maand plaats op
zondag om 10.00 uur (zie mededelingen op blz. 5/6).
Data: Eerste Pinksterdag 31 mei, 10.00 uur en Zondag 28 juni, 10.00 uur.
Voorafgaand aan de zondagsdienst voor kinderen wordt om 9.30 uur een
verhaal verteld en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen.
Hierbij zijn behalve de ouders ook andere volwassenen welkom.
Aansluitend aan deze dienst is er in de gemeenschapsruimte een gezellig
samenzijn met Annelies de Wijn, iets lekkers en een knutselactiviteit die bij de
tijd van het jaar past.
Het evangelie in de zondagsdienst
31 mei
Handelingen 2
Pinksteren
28 juni
Mattheüs 3
De doop van Jezus in de Jordaan
Liederen in de zondagsdienst
Pinksteren:
Hemelse vlammen
Johannestijd:
Engel voor Hem uitgegaan

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur ( in principe één keer in de maand). De viering
wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst
plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering
van en door gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze
Vader voegt eenieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een
muziekstuk op de piano of gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.
Data tot Kerstmis: 21 juni, 20 sept., 18 okt., 15 nov. en 13 dec.

Cursus over de Openbaring van Johannes
Dinsdagochtend, 10.30 - 11.45 uur
Deze cursus begint in oktober. De bijeenkomsten vinden in een veertiendaags
ritme plaats en worden begeleid door Katarina Knijpenga.
Wij zullen de eerste drie hoofdstukken met elkaar lezen en bespreken:
Openbaring 1: Inleiding en groet - De Mensenzoon
Openbaring 2: Brieven aan de engelen van de gemeenten in Efeze, in Smyrna,
in Pergamon en in Thyatira
Openbaring 3: Brieven aan de engelen van de gemeenten in Sardes, in
Filadelfia en in Laodicea.
Data tot Kerstmis: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december.
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur. Graag een vrijwillige bijdrage.
Vooraankondiging
Wegen naar westerse meditatie
Zaterdag 17 oktober, 10.30 -12.00 uur
Lezing door Bastiaan Baan, geestelijke in de Christengemeenschap en auteur
van het boek dat met de bovengenoemde titel eind september zal verschijnen.
Graag een vrijwillige bijdrage na afloop. Deze is bestemd als ondersteuning
voor het Amerikaanse priesterseminarie dat vroeger gevestigd was in Spring
Valley en inmiddels naar Toronto is verhuisd. Bastiaan Baan heeft een aantal
jaren als seminarie-leider in Spring Valley gewerkt.

Mededelingen
Uit het gemeenteleven
De Zondagsdienst voor kinderen
Met ingang van september komt de zondagsdienst voor kinderen in de
gemeente Leiden te vervallen. Het aantal kinderen dat aan deze dienst
deelnam, is in de afgelopen jaren steeds meer gekrompen.

Twee kinderen uit één gezin, met een groot leeftijdsverschil (7 en 13 jaar
oud), bleven trouw komen, een situatie die niet te lang mag duren.
Voorlopig echter kunnen wij niet op een nieuwe aanwas rekenen. Daarom is in
overleg met de ouders van de twee kinderen afgesproken, dat de kinderen
vanaf het najaar aan de zondagsdienst in de gemeente Amsterdam gaan
deelnemen.
Graag wil ik aan alle medewerkers die jarenlang met grote trouw en inzet het
hele gebeuren rond de zondagsdienst hebben begeleid, mijn hartelijke dank
uitspreken. Wij waren een goed team: Annelies met haar zeer gewaardeerde,
originele knutselactiviteiten na afloop van de dienst, Carien die, als 't haar
beurt was, met verve het ' verhaal vooraf ' vertelde, en Gerben die de dienst
met een muziekstuk op de piano afrondde en het lied in de dienst begeleidde.
Gedurende de laatste maanden werd Gerben door Milange vervangen. Veel
dank ook aan de ministranten die de kinderen voor de dienst naar binnen en
daarna weer naar buiten leidden.
Katarina Knijpenga

Uit het bestuur
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert op dinsdag 7 juli en op dinsdag 8 sept. om 10.00 uur.
Bestuurlijk Jaarverslag 2019
Indien u belangstelling heeft voor dit verslag, liggen op de boekentafel
voldoende exemplaren om mee naar huis te nemen.
Naamgeving kerkgebouw
Beste mensen,
Tijdens de gemeentebijeenkomst met Ernst Terpstra kwam de aanbeveling
naar voren om te zoeken naar een naam voor onze kerk. Met een naam geef je
een gemeenschap een identiteit; je zet het in de wereld. Die identiteit missen
wij nu. Daarom heeft het bestuur besloten tot het in het leven roepen van een
naamgevingsgroep. Met deze groep willen we in een proces komen, waarin we
langzaam naar een naam toegroeien.

Uiteraard zal de gehele gemeente op de hoogte gehouden worden van het
gehele proces middels verslagen na iedere bijeenkomst. Het bestuur nodigt
iedereen uit om zich op te geven voor deze groep.
Het is de bedoeling dat wij in het begin iedere veertien dagen bij elkaar
komen. Daarna kunnen we zien wat de frequentie zal worden om nuttig te zijn
in het proces. Wij kijken uit naar uw respons!
Namens het bestuur, Carien van Westing,
email: carienvanwesting@hotmail.com ; mob.nr. 06-52342851

Uit de taakgroepen
Bericht vanuit de Technische Commissie
Zoals u waarschijnlijk wel hebt gezien, is ons gebouw weer helemaal in de verf
gezet. Alle glaslatten, die niet meer goed waren, zijn vervangen door beter
afwaterende glaslatten, de schrootjes zijn behandeld en voorzien van een
afwaterende rand. Zo is ons gebouw aan de buitenkant weer helemaal netjes.
Binnen zijn nu de kast in de hal én de kast onder de trap in de achterste kamer
opgeruimd.
De Vrije School Mareland hebben we blij kunnen maken met heel veel
toneelkleding , toneelattributen en lappen. In de tussenruimte staat nu nog een
restant te wachten op een gang naar de gemeentewerf.
Het gaf wel blijk van een heel andere episode in onze gemeentegeschiedenis.
Maar we gaan door, want waar ruimte geschapen wordt, kunnen nieuwe
dingen ontstaan!
Met vriendelijke groet, Carien van Westing
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Reorganisatie boekentafel
De boekentafel is weer even onder onze aandacht geweest.
Wij willen graag de financiën beter beheersbaar en overzichtelijker maken.
Veel mensen hebben geen contant geld meer bij zich en dat is jammer als je
net een mooi boek ziet wat je graag zou willen hebben / lezen.
We hebben het volgende bedacht.
We proberen, als er iets meer vrijheid komt, de boekentafel weer in te richten
zodat iedereen een kijkje kan nemen bij de boeken.
Er is ook een overzichtslijst gemaakt zodat je snel kunt zien welke boeken er
zijn met vermelding van de prijzen. In de boeken bevinden zich 2 strookjes.
Eén strookje met de rekening die je mee naar huis mag nemen en binnen 14
dagen kunt betalen en één strookje voor onze administratie waarop je jouw

naam invult en de datum waarop je het boek gekocht hebt. Dit tweede
strookje deponeer je in het bakje " administratie “.
Wil je toch contant betalen dan kunnen we daar uiteraard een oplossing voor
vinden. Wij hopen dat er weer gauw veel gebruik gemaakt zal worden van de
boekentafel.
Met vriendelijke groet, Agnes Weber / Tromp de Vries
Een verzorgende hand gezocht
In de sacristie, de ruimte waar de diensten worden voorbereid, ontbreekt een
verzorgende hand, die hooguit eens in de zes weken de kleedjes op het kastje
met de spullen verschoont, het bakje met de resten van de kooltjes leegt, de
koperen voorwerpen poetst en de drinkglazen en kannetjes beneden in de
keuken een goede afwasbeurt geeft.
Wie heeft er tijd voor en zin in? Graag contact opnemen met Katarina
Knijpenga, tel.: 071 5727618, e-mail k.knijpenga@hotmail.com.

