Beweging tot religieuze vernieuwing
Gemeentebericht Leiden
december 2020 - februari 2021

Illustratie op de omslag:
Schilderij van Beate Heinen (1994)
Ars liturciga Klosterverlag Maria Laach, Duitsland
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Ten geleide
Advent en Kerstmis komen naderbij. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden
en de feesten op een nieuwe wijze vieren die in corona-tijd mogelijk en
verantwoord is.
De volgende kleine kunstbeschouwing over de afbeelding op de omslag ('Een
roze fris ontloken') wil bijdragen aan de innerlijke voorbereiding op deze
bijzondere feesten.
De diepblauwe achtergrond van de afbeelding roept de stemming van Advent
op. ' Hoe dieper het blauw is, hoe sterker wordt het verlangen in de mens naar
het oneindige, naar een reine, bovenzinnelijke wereld' (Wassily Kandinsky).
In het diepe blauw op onze afbeelding komt iets tot uitdrukking van de
hemelse Vadergrond van ons bestaan. De gestalte van Maria is helemaal
opgenomen in deze kleur. De rust en geborgenheid die daarvan uitgaan,
worden verstoord door de wild en warrig groeiende takken die het blauw
doorkruisen en Maria belagen. Zij doen je denken aan het Adventslied
‘Maria door een doornwoud ging’.
Het doornwoud, een beeld voor onze wereld? In het midden van de kale
winterse takken is een ruimte uitgespaard voor het wonder van de rozengeboorte: een bloeiende roos in een krachtig warm rood, waarin het kind is
ingebed. Het rood weerspiegelt zich op het gelaat van Maria dat ernst en
vertrouwensvolle overgave uitstraalt.
Het rood van de roos vinden wij terug in de vier scènes in de hoeken van de
afbeelding. Zij staan symbool voor het leven en sterven van Christus, de
'heilbrenger van de aardemensen' (epistel van de mensenwijdingsdienst in de
Kersttijd): Christus geneest een blinde (links boven); Christus redt Petrus die
door angst en gebrek aan vertrouwen dreigt te verdrinken (links onder);
Christus spreekt met de Samaritaanse vrouw bij de bron (rechts onder);
Christus sterft aan het kruis (rechts boven).
In alle vier scènes is het rood van de rozen-geboorte aanwezig als een
krachtveld dat deze gebeurtenissen omhult en doordringt.
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De bloeiende roos wordt vanouds gezien als een beeld voor de liefde
schenkende kracht van de mens. Het met Kerstmis geboren kind is de reinste
belichaming van deze liefde. Zij heeft de kracht om datgene wat in het
verleden verworden is, om te vormen en een nieuwe wording mogelijk te
maken.
Ieder jaar wanneer we de geboorte van het kind vieren in de heilige Kerstnacht,
hopen en wensen wij, dat de rozenkracht van de onbaatzuchtige liefde in ons
mensen moge groeien en ontluiken.
Katarina Knijpenga

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt twee keer in de maand plaats, in een veertiendaags ritme op
zaterdag om 10.30 uur. Daar de plaatselijke geestelijke nog niet voldoende
hersteld is van haar fietsongeluk, wordt de dienst vervangen door collega's uit
andere gemeenten, zoals hieronder wordt vermeld.
Zaterdag 12 december:
Tweede Kerstdag 26 december:
Zaterdag 9 januari 2021:
Zaterdag 23 januari:
Zaterdag 6 februari:
Zaterdag 20 februari:

Bastaan Baan, geestelijke
in de gemeente Zeist
Marianne de Nooij of Ernst Terpstra,
geestelijken in de gemeente Amsterdam
Bart Hessen. geestelijke
in de gemeenten Groningen/Meppel
Ignaz Stegeman, geestelijke m.e.
in de gemeente Rotterdam
Marianne de Nooij
Marjolein te Pas, geestelijke
in de gemeente Den Haag
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Nota bene
Ieder die aan een mensenwijdingsdienst wil deelnemen, wordt verzocht zich
van tevoren bij Ina de Vries op te geven, graag vóór vrijdagavond 18.00 uur.
Als u de wens hebt om in de mensenwijdingsdienst of er na in de sacristie de
communie te ontvangen, kunt u zich hiervoor ook bij Ina de Vries opgeven,
graag vóór 17.00 uur op donderdag voorafgaande aan de mensenwijdingsdienst. Dit is nodig om de dienstdoende geestelijke tijdig te kunnen inlichten.
Omdat besloten is om voorlopig in beide situaties maar aan één persoon of
een echtpaar de communie uit te reiken, zal bij meerdere aanmeldingen een
keuze worden gemaakt door de plaatselijke geestelijke.
De contactgegevens van Ina de Vries zijn:
tel. 06 - 13250052
e-mail: inadevries@casema.nl
Cultische viering aan het begin van de Adventstijd
Zondagochtend 29 november om 10.30 uur
De viering zal in de cultusruimte worden gehouden door Katarina Knijpenga.
De cultische handeling komt vrijwel overeen met het eerste deel van de
mensenwijdingsdienst, zoals deze op zondag met een korte toespraak na het
evangelie wordt gehouden. Aansluitend aan het credo wordt de viering
afgesloten met het Onze Vader en de Christus-zegen.
Het geheel duurt ± 20 minuten (zie ook mededeling uit het convent blz. 9).
Aanmelding bij Ina de Vries, contactgegevens zie boven.
De feesttijden
Adventstijd:
Kersttijd:
Epifanie:
Trinitarische tijd:
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zondag 29 november t/m donderdag 24 december
vrijdag 25 december t/m dinsdag 5 januari
woensdag 6 januari t/m zaterdag 6 februari
zondag 7 februari t/m zaterdag 6 maart

Het evangelie in de dienst*
29
6
13
20
25

november
december
december
december
december I

Lukas 21:25-36
Markus 13:24-36
Filippenzen 4:1 en 4-9
Lukas 1:26-38
Mattheüs 1

De wederkomst van Christus
Oproep tot waakzaamheid
De vreugde in Christus
Aankondiging aan Maria
De stamboom en de geboorte van
Jezus
25 december II Lukas 2:1-20
De aanbidding van de herders
25 t/m 26 dec. III Johannes 21:15-25 De vraag aan Petrus
27 december
1 Johannes 1:1-7
Johannes getuigt van het levende
Woord
3 t/m 5 jan.
Lukas 2:21-40
De opdracht van Jezus in de tempel
6 t/m 10 jan.
Mattheüs 2:1-12
De komst van de priesterwijzen
17 januari
Lukas 2:41-52
De twaalfjarige Jezus in de tempel
24 januari
Johannes 2:1-11
De bruiloft te Kana
31 januari
Johannes 5:1-17
De genezing van de verlamde bij
Bethesda
7 februari
Lukas 8:4-15
De gelijkenis van de zaaier
14 februari
Lukas 18:18-34
De rijke tempeloverste
21 februari
Mattheüs 4:1-11
De verzoeking in de woestijn
* Op de zaterdagen waarop er een mensenwijdingsdienst in Leiden
plaatsvindt, wordt het evangelie van de zondag gelezen, met uitzondering
van 2e Kerstdag en zaterdag 6 februari, de laatste dag van de Epifanie.
Gemeenteliederen
Vooralsnog wordt er niet gezongen in de mensenwijdingsdienst.
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Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de maand).
De viering wordt gehouden op een zondag waarop er in de 'weekwending'
geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een
half uur. Het is een viering voor en door gemeenteleden. Rondom het
evangelie, het credo en het Onze Vader voegt eenieder toe wat hij of zij heeft
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de gitaar, een lied
en/of een tekst ter overweging.
Data: 20 december, 17 januari en 14 februari.
Cursus over de Openbaring van Johannes
Dinsdagochtend, 10.00 - 11.45 uur
De cursus is begonnen in oktober . De bijeenkomsten vinden in een
veertiendaags ritme plaats en worden begeleid door Katarina Knijpenga.
Er worden de eerste drie hoofdstukken gelezen en met elkaar besproken.
Data tot Kerstmis: 24 in plaats van 17 november, 1 en 15 december.
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur. Graag een vrijwillige bijdrage.
De drievoudige aanhef van de Kersttijd
De Kersttijd begint met drie mensenwijdingsdiensten: om middernacht, bij de
dageraad en in de ochtend. Elk van de diensten heeft een eigen epistel en
evangelie-gedeelte; samen vormen zij één geheel. De evangelielezing om
middernacht is het begin van het Mattheüsevangelie, bij de dageraad klinkt het
geboorteverhaal volgens Lukas: dat is het midden van de alle vier evangeliën
omvattende tekst. Als derde evangelie worden dan in de ochtend de laatste
woorden van het Johannesevangelie gelezen. Zo wordt in deze drie diensten de
boog gespannen van het begin tot aan het slot van de vier evangeliën.
In Leiden zal dit jaar maar één van de drie diensten plaats kunnen vinden, te
weten op de Tweede Kerstdag, 26 december om 10.30 uur.
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De twee Jezuskinderen en hun eenwording

I

II

Tweeluik in de Kersttijd
Dinsdag 29 december, 10.30-11.45 uur
De twee Jezuskinderen in de beeldende kunst
Inleiding op het thema en kunstbeschouwing met Katarina Knijpenga.
Dinsdag 5 januari, 10.30-11.45 uur
'Wanneer de twee één worden...'
Inleiding en kunstbeschouwing met Katarina Knijpenga

Aanmelding vóór woensdag 23 december bij Katarina Knijpenga,
tel. 071 - 5727618,
e-mail: k.knijpenga@hotmail.com
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
Duisternis en licht in het leven en werk van Vincent van Gogh (1853-1890)
Lezing door Marjolein te Pas, aansluitend aan de mensenwijdingsdienst:
Zaterdag 20 februari om 12.00 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
Aanmelding voor de lezing bij Ina de Vries.
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Mededelingen
Uit het bestuur
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 8 december, 12 januari en 9 februari,
van 10.00-12.00 uur. Locatie: Donizettilaan 13.

Uit de taakgroepen
'De zorg voor ons huis' is één van Carien's speerpunten. Als geen ander heeft
zij er oog voor, ziet waar onderhoud of herstel nodig en verfraaiing wenselijk
is. Naast de zorg en het oog voor de dingen heeft zij ook de 'knowhow'.
Door haar toedoen is 'ons huis' op vele plekken opgeknapt. Daarbij ging
Carien vaak zelf aan de slag, bijgestaan door Hans, haar echtgenoot. Zo verfde
zij zelf het houtwerk van de achtertrap, voordat de trap werd bekleed. Voor
enkele grote klussen (herstel van betonrot, aanschaf van de traplift) zorgden
Frans en Lia in overleg met het bestuur. Maar een enkele keer kwam er ook
een grote klus op Carien's bord te liggen, toen de buitenkant van ons gebouw
aan een schilderbeurt toe was. Zij vroeg offertes aan, maakte de werkafspraken
en begeleidde het hele project.
Toen ondergetekende half september voor het eerst weer aan een dienst kon
deelnemen, werd zij verrast door een bijzonder bloementafeltje naast het altaar
en een bord op de deur van de sacristie, twee verjaardagswensen die door
toedoen van Carien en Hans waren vervuld.
De laatste tijd runde Carien in haar eentje de technische commissie. De
daaraan verbonden verantwoording voor het gebouw wordt haar naast haar
andere taken nu te veel. Daarom geeft zij deze taak terug aan het bestuur.
"Carien, heel hartelijk dank voor je doortastende aanpak en de goede zorg die
je jarenlang aan 'ons huis' hebt besteed.
Katarina Knijpenga
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Ingekomen stukken
Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Landelijke Raad op
26 september 2020
De Landelijke Raad, die in de zomermaanden vanwege de coronamaatregelen
niet bij elkaar was geweest, kon op 26 september een vergadering houden in
de gemeentezaal van de gemeente Zeist. Bijna alle leden van de raad hadden de
tocht daar naar toe kunnen maken.
De dag stond in het teken van het gesprek over de financiën. In de ochtend
werd inhoudelijk gewerkt onder professionele leiding aan het thema Ómgaan
met verschillen van mening.
Verschillen van mening zijn er soms over de financiën en de oefeningen in de
ochtend en de begeleiding in de middag hielpen de deelnemers om op constructieve wijze met elkaar te spreken.
In opdracht van de Landelijke Raad is een rapport gemaakt over de financiën
van de Christengemeenschap. Waar aanvankelijk grote verschillen leken te bestaan tussen dit rapport en het gevoerde beleid van het landelijk bestuur, kwamen groepen steeds dichter bij elkaar en bleek het bestuur bereid om veel aanbevelingen van de onderzoekscommissie over te nemen. Aan dit gesprek wordt
in de volgende vergadering een vervolg gegeven.
Tijdens deze zelfde vergadering werden de jaarverslagen 2019 voor het landelijk niveau van de Christengemeenschap goedgekeurd en werd décharge verleend aan het Landelijk Bestuur en werd waardering uitgesproken voor de
jaarrekening van het Toelagenfonds (de Landelijke Raad heeft daar geen
décharge-recht).
Het Landelijk Bestuur kon verder melden dat zich twee nieuwe kandidaten
voor een bestuursfunctie hebben gemeld om het bestuur te versterken en de
bewindsdrager meldde dat volgende zomer een nieuwe aartsbewindsdrager zal
aantreden in Berlijn.

