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Ten geleide
Willen wij het feest van Kerstmis vieren, dan moet er in ons
een herder en een koning zijn.
Een herder, die luistert naar wat anderen niet horen, die
met al zijn overgave onder de sterrenhemel wil zijn, aan
wie de engelen zich wensen te openbaren.
En een koning die schenken kan, die zich door niets anders
laat leiden dan door de ster in de hoogte, die zich opmaakt
om al zijn gaven bij een kribbe te oﬀeren.
Maar behalve een herder en een koning moet er ook een
Kind in ons zijn, dat nu geboren wil worden!

Friedrich RiQelmeyer (1872-1938)

Het evangelie in de dienst

Rondom de diensten
De 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 en de maanden met een vijfde
zondag of donderdag wordt er soms van dit ritme afgeweken.

De diensten van 25 november t/m 24 december

Donderdag 25 november (Duitstalig), zondag 28 november (1e Advent),
donderdag 9 december, zondag 12 december en donderdag 16 december
(Duitstalig).

De diensten in de KersDjd en op Driekoningendag
Eerste Kerstdag
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Donderdag
Zondag
Driekoningendag

25 december
25 december
26 december
30 december
2 januari
6 januari

00.00 uur (N.B.)
08.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

N.B. In deze dienst wordt er aan de gemeente geen communie uitgedeeld.

De diensten van 9 januari t/m 6 maart

Zondag 9 januari, donderdag 20 januari, zondag 23 januari, donderdag 27
januari (Duitstalig), zondag 6 februari, donderdag 17 februari, zondag 20
februari, donderdag 3 maart en zondag 6 maart.

De feesDjden

Trinitarische <jd:
Advents<jd:
Kersajd:
Driekoningen<jd:
Trinitarische <jd:

zondag 31 oktober t/m zaterdag 27 november
zondag 28 november t/m vrijdag 24 december
zaterdag 25 december t/m woensdag 5 januari
donderdag 6 januari t/m zaterdag 5 februari
zondag 6 februari t/m zaterdag 19 maart

21 november
28 november
05 december
12 december
19 december

25 december I
25 december II
25 t/m 26 dec.
30 december
2 t/m 5 januari
6 en 9 januari
16 januari:
23 januari
30 januari
06 februari
13 februari
20 februari
27 februari
06 maart

Openbaring 21
Lukas 21: 25-36
Markus 13: 24-36
MaQheüs 25: 1-13

Het nieuwe Jeruzalem
De wederkomst van Christus
Oproep tot waakzaamheid
Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf
dwaze jonge vrouwen
Lukas 1: 26-36
De verkondiging van de engel aan
Maria
MaQheüs 1
De geboorte van Jezus
Lukas 2: 1-20
De aanbidding van de herders
Johannes 21: 15-25 Jezus in gesprek met Petrus
1 Johannes: 1-7
Johannes getuigt van het levende
Woord
Lukas 2: 21-40
Jezus besnijdenis en opdracht in de
tempel
MaQheüs 2: 1-12 De komst van de priesterwijzen
Lukas 2: 41-52
De twaalgarige Jezus in de tempel
Johannes 2:1-11 De bruiloh te Kana
Johannes 5: 1-17 De genezing van de verlamde bij
Bethesda
Lukas 8: 18-34
De gelijkenis van de zaaier
Lukas 13: 10-17
De genezing op de sabbat
MaQheüs 20: 1-16 Gelijkenis van de arbeiders in de
wijngaard
Lukas 18: 18-34
De rijke tempeloverste
MaQheüs 4: 1-11 De verzoeking van Jezus in de woes<jn

Gemeenteliederen
Trinitarische <jd:
Advents<jd:
Kersajd:
Epifanie:
Trinitarische <jd:

Waardig is het Lam / De God van de vrede
O neig uw oor tot mij / Heer, in uw woorden
God, wij loven U / God is liefde
O Heer, wil mij wijzen uw wegen / God is liefde
Zie ons aan in uw oﬀer verenigd / Heer, in uw woorden

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 geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half
uur. Het is een viering voor en door gemeenteleden. Rondom het credo,
het evangelie en het Onze Vader voegt eenieder toe wat hij of zij heeh
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de gitaar, een
lied en/of een tekst ter overweging.
Data: 21 november, 19 december, 30 januari, 27 februari en 27 maart.

Cursus over het evangelie in de loop van het jaar

Dinsdagochtend, 10.30-11.45 uur.
Deze cursus is in september begonnen en wordt begeleid door Katarina
Knijpenga.
De bijeenkomsten vinden in een veer<endaags ritme plaats.
De teksten die we met elkaar bespreken, maken deel uit van het evangelie
dat in de loop van het jaar in de mensenwijdingsdienst wordt gelezen.
Omdat er in de cursus niet aan een doorlopende tekst wordt gewerkt, kun
je ook incidenteel een keer aan een bijeenkomst deelnemen.
Er is koﬃe en thee vanaf 10.15 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
Data en de te bespreken evangelie-gedeelten:
16 november: Openbaring 10: 1-11
30 november: Lukas 21: 25-36
14 december: MaQheüs 25: 1-13
18 januari:
Lukas 2: 41-52
01 februari:
Johannes 5: 1-17
15 februari:
Lukas 13: 10-17
01 maart:
MaQheüs 20: 1-16
15 maart:
Lukas 11: 14-36
29 maart:
Johannes 6: 1-15 en 26-36
12 april:
MaQheüs 21:18-32

De drievoudige aanhef van de KersDjd

De Kersajd begint met drie mensenwijdingsdiensten: om middernacht, bij
de dageraad en in de ochtend. In Leiden zullen deze diensten dit jaar
worden gehouden op:
Eerste Kerstdag 25 december 0.00 uur
Eerste Kerstdag 25 december 8.00 uur
Tweede Kerstdag 26 december 10.30 uur
Elk van de diensten heeh een eigen epistel en evangeliegedeelte; samen
vormen zij één geheel. De evangelielezing om middernacht is het begin van
het MaQheüs-evangelie. Bij de dageraad klinkt het geboorteverhaal
volgens Lukas: dat is het midden van de alle vier evangeliën omvaQende
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 einde van de vier evangeliën.

Herders en Koningen
Tweeluik in de KersDjd
I - Dinsdag 28 december, 10.30 - 11.45 uur
Over herders en koningen in het evangelie en in de beeldende kunst.
Inleiding op het thema en kunstbeschouwing met Katarina Knijpenga.
II - Dinsdag 4 januari, 10.30 - 11.45 uur
Over de herder en de koning in de mens.
Inleiding door Katarina Knijpenga.
Geef je op tot donderdag 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.

Gesprek over de mensenwijdingsdienst

Zondag 12 december en zondag 23 januari, 12.00 - 12.45 uur
Aansluitend aan de dienst is er - na een korte opmaat door Katarina
Knijpenga - gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen omtrent de
mensenwijdingsdienst.

De legende van Christophorus

Zondag 6 februari, 12.00 - 12.45 uur
Aansluitend aan de dienst zal Carien van Wes<ng het verhaal van
Christophorus vertellen, zoals het in 'De Gouden Legende' is weergegeven.
Daarna zullen we ons samen met leden van de naamgevingsgroep in de
beelden van de legende verdiepen en naar hun betekenis zoeken voor het
religieuze bewustzijn van de mens in onze <jd.

Vooraankondiging

Op zaterdag 12 maart, 10.30 uur zal Thom Kloes een lezing houden over
het onderwerp Euthanasie en Zelfdoding.

Mededelingen
Bericht uit de Naamgevingsgroep

Zondag 31 oktober hebben wij u mogen vertellen over onze zoektocht,
gedurende een goede negen maanden, naar de naam voor onze kerk:
Christophorus.
Na de vraag van het bestuur om door te gaan, zijn we druk doende met de
vormgeving. Wat voor leQertype, in wat voor materiaal en hoe gaan we het
op de gevel aanbrengen?
Ook dit is weer een zoektocht, waar we deskundigheid van buiten hebben,
gelukkig!
André v.d. Waal helpt ons geheel belangeloos om de juiste keuzes te
kunnen maken.
Bij een project hoort ook een streefdatum, waarop alles gereed moet zijn.
En die hebben wij. Zet voorlopig zondag 6 maart in je agenda als datum
waarop we het geheel zullen onthullen!
Voor diegene die er 31 oktober niet bij was, herhaal ik hier de vraag wie
ons wil helpen bij de organisa<e van de feestelijke onthulling. De naam
zien wij als iets van de hele gemeente. Daarom nodigen wij u graag uit om
mee te doen. Ook ideeën zijn van harte welkom.
Aanmelden kan bij één van de leden van de naamgevingsgroep.
Hartelijke groeten van CharloQe, Pepo, Silvia en Carien.

Een mooi ini7a7ef

Elisabeth Koopmans biedt een boekje te koop aan:
Tjitske - avonturen van een veel bereisde hond.
Het verhaal is geschikt voor jong en oud en zal met name iedere hondenvriend zeer aanspreken. Het vertelt over het leven dat Tjitske heeh
meegemaakt <jdens de eerste acht jaar van haar leven, waarvan het
grootste deel zich afspeelde op Inis Meáin.
Het boekje is verrijkt met mooie foto's en te verkrijgen in de kerk. Het kost
€ 10, dat in z'n geheel ten goede komt aan de verdere vormgeving van de
naam van de kerk aan de Vestestraat.

Uit het bestuur

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 7 december, 11 januari en 8
februari.

Priesterwijdingen in Berlijn en Warschau

Op zondag 17 oktober werden de twee Duitse kandidaten Heike Strohl en
Jörg Weise in Berlin-Wilmersdorf tot priester gewijd. Op zondag 24 oktober
vond de priesterwijding in Warschau plaats voor de drie Poolse kandidaten
Rafal Duszynski, Grzegorz Koziol en Anna Kruczek.

Ingekomen stukken
Folder van de Christengemeenschap Kampen

Bij dit gemeentebericht vindt u de folder voor 2022 van 'Helios-Kampen
van de Christengemeenschap' voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Gebruikt u de folder zelf niet, geef hem dan graag door aan anderen of leg
hem ergens neer op een geschikte plek zoals op school, in de
huisartsenprak<jk of in de natuurvoedingswinkel.

Staﬂid worden in één van de kampen?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je zin om als staﬂid mee te gaan met een
van de zomerkampen in binnen-of buitenland, geef je dan snel op via
www.helioskampen.nl/staﬂidworden. De stafvormingsdag, waarop alle
staven worden samengesteld, is op zondagmiddag 30 januari in Zeist.

Algemene informa;e
Geestelijke: Katarina Knijpenga
Donizealaan 13, 2324 BE Leiden
Tel. 071-5727618
Email: k.knijpenga@hotmail.com
Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in
noodgevallen. Vrije dagen: vrijdag 3 t/m woensdag 8 december.
Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden
Informa<e: Carien van Wes<ng,
telefoon: 071-7505016 of 06-52342851.
Penningmeester: Vacant (Waargenomen door Lieuwe Zigterman en
Lia Vroonland).
Bank:
ING-bank IBANnr. NL80INGB0003111310 en
Triodosbank IBANnr. NL38TRIO0212123319
t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.
Uitgave:
Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.
Kosten:
€ 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending
van het landelijke <jdschrih ‘In beweging’, 4 x per jaar.
Redac<e:
Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl; tel.
071-5416732
De slui<ngsdatum voor het inleveren van de kopij voor het
gemeentebericht van maart t/m mei 2022 is zondag 13 februari 2022.
De verschijningsdatum is zondag 5 juni.
Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen s.v.p.
schrihelijk naar het adres van de kerk.
Website: Informa<e over de gemeente in Leiden en over de
Christengemeenschap, na<onaal en interna<onaal, vindt u op de
website: www.christengemeenschap.nl.

Regelma;ge bijdragen en schenkingen van leden en
belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige ﬁnanciële
basis voor het bestaan van de gemeente.

