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Illustratie op de omslag: 
Genezing van een blinde,  
Rembrandt van Rijn 1659 
(detail van gewassen pentekening) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ten geleide 
 
Het is vroeg in de ochtend. Ik kijk uit het raam. In het zwakke schemerlicht 
overheersen buiten de grijze tinten. Een uur later, wanneer de zon is opgegaan, 
verschijnt de wereld in haar veelvuldige kleuren. Het licht maakt ze zichtbaar. 
Naast het uiterlijke licht kennen we ook een innerlijk licht. Als bewustzijns-
licht verheldert, verlicht het onze gedachten, schenkt inzicht en kennis, 
kortom, het openbaart de binnenkant van ons bestaan. Het jonge kind ervaart 
het uiterlijke en innerlijke licht nog als een eenheid. Pas omtrent het negende 
jaar, wanneer zich de eigen binnenwereld vormt, wordt deze eenheid  
verbroken.  
In de schilderkunst treedt het licht in zijn verschillende kwaliteiten in 
verschijning. Rembrandt zou je de meester van het innerlijke licht kunnen 
noemen. Zijn werk ervaar je als ‘een zoeken naar de wonderen van het licht, 
als een priesterlijke dienst aan het licht’ (Friedrich Rittelmeyer).  
 
Kijken we nu naar de afbeelding op de omslag: de genezing van de 
blindgeborene (Joh. 9:6). De gebeurtenis speelt zich af in de tempel te 
Jeruzalem. Het hier afgebeelde detail is het hartstuk van het tafereel. In de 
volledige pentekening staan aan de rechterzijde enkele schriftgeleerden. Zij 
kijken argwanend om naar Jezus. Aan de linkerkant staat een groep leerlingen. 
Zij zijn met hun volle aandacht bij het gebeuren in het midden. De blinde is 
deerniswekkend. Rembrandt stelt hem, in tegenstelling tot het evangelie, niet 
alleen blind, maar ook kreupel voor. Onder de stomp van zijn linkerbeen zie 
je een kruk liggen. De evangelist vertelt dat Jezus een smeersel van speeksel en 
aarde maakt. Op de tekening zien we hoe Jezus met een gebaar van intens 
mededogen het smeersel uitstrijkt over het rechteroog van de man.  
Aangrijpend is de gelaatsuitdrukking van de blinde, die vertrouwen en 
aandachtige overgave uitstraalt. Het geheel maakt de indruk van een 
sacramentele handeling. Christus, het licht der wereld, schept het ziende oog 
en daarmee het vermogen in de mens het Christuslicht te aanschouwen. 
 
Over enkele weken begint de Johannestijd. Johannes de Doper getuigt van de 
komst van Christus als het ‘waarachtige licht dat iedere mens verlicht’  
(Joh. 1:9).  
Een goede Johannestijd toegewenst!     
                                                                          Katarina Knijpenga       
                                                                                                                                            



                                                                            

Rondom de diensten 
 

Mensenwijdingsdienst 
 
Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten op drie 
zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om 10.00 uur. Voorts is er 
één keer op donderdag om 10.00 uur een dienst gepland in de Duitse taal. In 
verband met de christelijke feesten, de maanden met een vijfde zondag of 
donderdag én in de vakantiemaand augustus wordt er van dit ritme 
afgeweken. 
 
Diensten van 12 juni t/m 24 juli 
 
Zondag 12 juni, donderdag 16 juni (Duitstalig), vrijdag 24 juni om 10.30 
uur (Johannesdag), zondag 26 juni, donderdag 30 juni, zondag 3 juli, 
donderdag 7 juli, zondag 10 juli, donderdag 14 juli, zondag 17 juli, 
donderdag 21 juli (Duitstalig) en zondag 24 juli. 
 
Diensten in augustus 
 
Zaterdag 6 om 10.30 uur, zondag 21, donderdag 25 en zondag 28. 
 
Diensten in september  
 
Donderdag 1, zondag 4, donderdag 8, zondag 11, donderdag 15 (Duitstalig), 
zondag 25 en donderdag 29 om 10.30 uur (Michaëldag) 
 
De feesttijden 
 
Trinitarische tijd:        woensdag 18 mei t/m donderdag 23 juni 
Johannestijd:         vrijdag 24 juni t/m zaterdag 23 juli 
Trinitarische tijd:        zondag 24 juli t/m woensdag 28 september 
Michaëltijd:            donderdag 29 september t/m zaterdag 29 oktober         
                                                                                                                  
 
                                                                                                                 



 
 
 
Het evangelie in de dienst 
 
12 juni    Johannes 17: 19-26    Het hogepriesterlijke gebed  
19 juni   Johannes 1: 1-18         Proloog 
24 juni t/m 2 juli  Mattheüs 3: 1-17        Doop in de Jordaan   
  3 juli   Johannes 1: 19-34      ‘Zie het lam Gods’ 
10 juli   Johannes 3: 22-36      ‘Hij moet groeien, ik moet afnemen’ 
17 juli   Mattheüs 11:2-15       Christus getuigt van Johannes 
24 juli   Markus 8: 27-38         De belijdenis van Petrus 
31 juli   Mattheüs 7: 1-14        Oordeelt niet! 
  7 augustus   Lukas 15          Verloren schaap, verloren penning,  

        verloren zoon 
14 augustus   Lukas 9: 1-17         De uitzending van de twaalf 
21 augustus   Lukas 18: 35-43         Genezing van de blinde van Jericho 
28 augustus   Markus 7: 31-37         Genezing van de doofstomme 
  4 september  Lukas 10: 1-20         Uitzending van de tweeënzeventig 
11 september  Lukas 17: 5-19         Geef ons meer geloof 
18 september  Mattheüs 6: 19-34      Vergaart geen aardse schatten! 
25 t/m 28 sept    Lukas 7: 11-17         De opwekking van de jongeling  
                                                               te Naïn 
29 sept en 2 okt   Mattheüs 22: 1-14      De koninklijke bruiloft 

 
Gemeenteliederen 
 
Trinitarische tijd:      Zie ons aan in uw offer verenigd   Heer, in uw woorden 
Johannestijd:      Wij staan voor U     Heer, in uw woorden 
Trinitarische tijd I:    Groot en vol wonderen        De God van de vrede 
(24 juli t/m 28 aug) 
Trinitarische tijd II:   Zie ons aan in uw offer verenigd   De God van de vrede 
(4 t/m 25 sept) 
Michaëltijd:        Laten wij afleggen      Dood noch leven       
                                                                                                                
 



 

Zondagsdienst voor de kinderen (vanaf klas 1 /groep 3 t/m 14 jaar) 
 
Deze dienst vindt in principe een keer in de maand plaats op zondag om 
10.00 uur. In verband met de zomervakantie komt deze dienst te vervallen in 
de maanden juli en augustus. De laatste dienst vóór de zomerpauze is op 
zondag 26 juni, de eerste daarna op zondag 11 september. 
Voorafgaand aan elke zondagsdienst wordt er om 9.30 uur een verhaal verteld 
en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen. Hierbij zijn, behalve 
de kinderen, ook de ouders en andere volwassenen welkom. 
Data: 26 juni, 11 september, 9 oktober, 6 en 27 november, 11 december en 
26 december (Kerstdienst).  
 
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
26 juni         Mattheüs 3      De doop van Jezus door Johannes de Doper 
11 september     Markus 7     Genezing van de doofstomme 
 
Liederen in de zondagsdienst 
 
Johannestijd:  Engel voor ons uitgegaan 
Trinitarische tijd:   Wees gij een leid-ster boven mij  
                                                                                                                   

Andere bijeenkomsten in de kerk 
 
Gemeenteviering 
 
Zondagochtend 10.00 uur, één keer in de maand 
De viering wordt gehouden op een zondag, wanneer 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, 
evangelie en Onze Vader voegt een ieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: 
een verhaal, een muziekstuk op de piano of gitaar, een gedicht, een lied en/of 
een tekst ter overweging. 
Data: 19 juni, 18 september, 23 oktober, 20 november en 18 december. 
 
                                                          
                                                                                                                  



Cursus over het Johannesevangelie 
 
Dinsdag 19.30 uur 
Deze cursus vindt in een driewekelijks ritme plaats en wordt begeleid door  
Katarina Knijpenga.  
Data: 14 juni, 6 en 27 september.  
Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
De brief van Paulus aan de Galaten 
 
Zaterdag 10.30 - 11.45 uur 
Deze cursus begint in september en wordt in een driewekelijks ritme 
voortgezet. 
Data: 10 september en 1 oktober. 
Koffie en thee vanaf 10.15 uur.  
Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
Het Nieuwe Testament, vertaald door Ton  Besterveld 
 
Zaterdag 11 juni, 10.30 uur 
Aan de hand van enkele voorbeelden die door Katarina Knijpenga worden 
toegelicht, kunt u kennismaken met de nieuwe vertaling. Aansluitend is er 
gelegenheid tot gesprek. 
                                                                                                                   
Het gezang van de drie mannen in de vurige oven 
 
Zondag 26 juni, 12.00 - 12.45 uur 
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst zal Katarina Knijpenga een korte 
beschouwing houden over vuurprocessen. 
 
Wanneer je lang genoeg wacht 
De legende van Christophorus. 
 
Donderdag 25 augustus, 20.00 uur. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders, grootouders en allen die graag naar 
een verhaal luisteren. De avond wordt voorbereid door Carien van Westing en 
Katarina Knijpenga. Carien zal de legende vertellen. Daarna zullen we ons in 
de beelden van het verhaal verdiepen. Graag een vrijwillige bijdrage.                     



Henri Matisse : een zoektocht naar kleur en licht 
 
Zaterdag 3 september, 10.30 uur 
Lezing door Louise Pino.  
Aan de hand van enkele gebeurtenissen in de biografie van Matisse (1869 - 

1954) en daarnaast bepaalde ontwikkelingen in zijn werk, zullen we kijken 

naar de betekenis die Matisse wellicht voor je kan hebben. Zijn werk kan je 

verwondering opwekken én je enthousiasme. Het kan inspirerend op iemand 

inwerken. Dat geldt in het bijzonder voor de kapel die hij aan het eind van 

zijn leven heeft ontworpen voor de Dominicanessen in Vence in Zuid-

Frankrijk, de Chappelle de Rosaire. Daar zal dan ook veel aandacht aan 

worden besteed. 

 
‘Het loflied’ van Aart van der Leeuw 
 
Michaëldag donderdag 29 september om 12.00 uur  
Aansluitend aan de dienst zal Carien van Westing dit bijzondere 
Michaëlverhaal vertellen. 
                                                                                                                

Werbeckzang     
 
Elke donderdag wordt er gezongen vanaf  20.00 uur.  
Data: 9 en 16 juni. 
Informatie betreffende de voortgang van de zangavonden in het najaar bij Ina 
van der Post, tel. 071-5140976. 
 
 

Mededelingen 
 
Uit het bestuur 
 
Vergaderdata 
 
Het bestuur vergadert op de dinsdagen op 7 juni, 13 september, 11 oktober, 
8 november en 13 december om 14.00 uur.  
                                                                                                                  



Kort verslag van de ledenvergadering, gehouden op 14 april 2016. 
 
Carien van Westing opent als voorzitter van het bestuur de ledenvergadering.  
Katarina Knijpenga verzorgt de opmaat en vertelt over de Christengemeen-
schap in Odessa, een stad in de Oekraïne die omschreven wordt als snel 
ontvlambaar en beschikt over een vurige wil. De geestelijke uit deze stad 
schrijft ieder jaar een jaarverslag. Het accent lag dit keer op hoe men daar de 
jeugdwijding vorm geeft.  
Zij hebben een eigen "gemeentehuis" dat ook als cultuurcentrum fungeert. 
Het gemeentehuis heeft de naam gekregen van de straat waarin het staat: 
"straat die iets durft te ondernemen".                                                          
Vervolgens behandelt Carien van Westing de notulen van de ledenvergadering 
gehouden in 2015. In dat verslag wordt een financiële folder voor de 
Christengemeenschap in Leiden genoemd. Lia Vroonland zegt toe dat zij deze 
folder zal maken. Net als vorig jaar zijn er nog steeds mensen nodig voor de 
maandelijkse schoonmaakochtend. In 2015 zijn er pogingen gedaan om een 
passende naam voor het kerkgebouw te kiezen. Deze activiteit laten wij 
voorlopig maar even rusten. Voor het overige worden de notulen 
goedgekeurd. 
Tromp de Vries doet verslag van het afgelopen jaar en vermeldt dat er een 
bestuurlijk jaarverslag  is geschreven. Dit verslag kan iedere belangstellende 
verkrijgen en inzien.                                                                                                                  

Daarna geeft de penningmeester (Lia Vroonland), ondersteund door Frans 
Lempers, een toelichting op de financiën. Alle leden hebben de financiële 
gegevens eerder per post toegestuurd gekregen. Ondanks dat het afgelopen 
jaar begon met een geraamd tekort ( € 424,--) is het jaar 2015 positief 
afgesloten. Dat is vooral toe te schrijven aan de hogere opbrengst van de 
collectes én de extra giften aan het eind van het jaar. De kascommissie (Ina 
van der Post en Antoinet ten Broek) heeft de jaarrekening gecontroleerd en 
adviseert de ledenvergadering décharge te verlenen aan het bestuur. Ina van der 
Post zal de volgende keer, na 4 jaar, niet meer aan de kascommissie 
deelnemen. De ledenvergadering gaat akkoord.  
In 2015 hebben we te kampen gehad met het wegvallen van de inkomsten van 
de peuterspeelzaal (SPL). In de aangepaste begroting is met name het 
Toelagenfonds gekort.  
 
 



Omdat de financiële situatie het nu toelaat vraagt het bestuur aan de leden 
toestemming, om van het overschot 2015 in het lopende jaar 2016 € 2000,-- 
toe te voegen aan het onderhoudsfonds en € 500,-- extra te storten in het 
Toelagenfonds. Normaal zouden deze inkomsten kunnen worden toegewezen 
aan de algemene reserve.  
Overigens geldt hier wel de waarschuwing dat de algemene reserve eigenlijk in 
evenwicht dient te zijn met de jaaromzet, doch dit is nog niet bereikt.  
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde toewijzingen.  
Om uit de kosten te komen voor de cursussen wordt voorgesteld om na iedere 
cursus een mandje neer te zetten. Lia Vroonland vertegenwoordigt onze 
gemeente bij het landelijke Penningmeesteroverleg. Dit overleg vindt twee 
maal per jaar plaats.                                                                                                              
                                                                                                                 
De Landelijke Raad vergadert vier maal per jaar. Na het vertrek van Silvia 
Rigters heeft Carien van Westing onze gemeente in deze vergadering 
vertegenwoordigd. Zij ervoer de vergadering als leerzaam en inspirerend en 
was verrast over het enthousiasme van de leden. In 2016 vertegenwoordigt 
Louise Pino onze gemeente bij dit overleg. Zij doet dit in de hoedanigheid 
van gemeentelid.                                                                                                                  
Tromp de Vries doet verslag van het werk van de Technische Commissie. 
Wij zijn blij met de belangeloze inzet van veel mensen om de klussen te 
klaren. In 2015 zijn naast de vele kleinere klussen met name het onderhoud 
van de bamboevloer en het aanbrengen van het plafond bij de sacristie 
gerealiseerd. De Technische Commissie werkt met een vijfjarig 
onderhoudsplan dat gebruikt wordt als input voor de meerjarenbegroting. 
Carien van Westing vertelt over het werk van de Programmacommissie die 
met Katarina Knijpenga meedenkt over initiatieven rond feesttijden in het 
christelijk jaar. Zij roept de leden op om met ideeën of wensen te komen. Het 
jaar 2015 was een belangrijk jaar omdat wij ons jubileum konden vieren. Op 
25 oktober 2015 is de kerkruimte gewijd door Ernst Terpstra en is de 
Kroniek aangeboden. Ook zijn wij begonnen met een boekentafel. 
Carien van Westing deelt mee dat de statutaire looptijd van bestuursleden 4 
jaar is. Overigens kunnen de bestuursleden na een 4-jarige periode aangeven 
dat zij opnieuw beschikbaar zijn. 
Silvia Rigters, Jerphien Slijkoord en Ina de Vries gaan het zingen met 
vluchtelingen voorbereiden. 



Wat zijn de taken van de gastvrouwen. Hoort daar ook bij het opruimen van 
de keuken na de koffiebijeenkomst?  Dit moet nog duidelijk afgesproken 
worden. 
De Christengemeenschap kent een besturingsmodel waarin een bestuur 
namens de leden beslissingen neemt over lopende zaken. Het bestuur kan ter 
verantwoording worden geroepen op de ledenvergadering en zal belangrijke 
beslissingen verwijzen naar een ledenvergadering. 
                                 
                                                                                    
                                                                                                                 

Ingekomen stukken  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                        

Landelijke gewadendagen in Amsterdam op 22 en 23 april 2016 

 

Korte samenvatting. 

 

In de gemeenteruimte van de kerk werden wij welkom geheten door Ardan 

Heerkens, geestelijke te Amsterdam, die de gewaden bijeenkomsten van 

Lisette Buisman heeft overgenomen. Lisette gaf nog wel een lezing ‘het 

gewaad van de gemeente’ op de avond van 22 april.   

Negen gemeentes werden vertegenwoordigd en wij waren met 14 personen 

voor de bijeenkomst aanwezig. Het onderwerp ging hoofdzakelijk over de 

casula en de bijzondere vorm van de lemniscaat. 

Ik noem enkele punten van zowel de inhoud van Ardan als Lisette: 

. kleding is anders dan een gewaad ; 

. kleding trek je aan, gewaad wordt aangereikt ; 

. je drukt iets uit in de kleding of verbergt iets ; 

. uiterlijk anders dan innerlijk. 

De mantel is de eerste vorm van een priesterlijk gewaad b.v. bij Paulus. In de 

elfde eeuw ontstaat de casula zoals we nu kennen. Alle priesters van de 

Christengemeenschap dragen hetzelfde gewaad qua stof; de talaar is zwart en 

gemaakt van wol van het schaap, de alba, wit, linnen komt van het vlas. De 

gordel en de stola zijn in alle kleuren van de feesttijden; deze zijn gemaakt van 

zijde van de zijderups. Zo ook de casula. 



De lemniscaat als bijzondere vorm geeft een binnen en buiten ervaring, in het 

midden, het kruis, van de lemniscaat is het punt waar we doorheen moeten 

om binnen en buiten, beneden en boven te kunnen ervaren.  

Met de euritmie, onder begeleiding van Jill Meulman, hebben we deze vorm 

ook gelopen en als groep daar een vloeiende beweging in gevonden. Mooie 

beleving!                                                            

Christine van Tricht en Trees van Dijk hebben ons begeleid in het zelf maken 

van de lemniscaat op kleine schaal . Wat een precies werk, alles moet met de 

hand genaaid worden en zelfs een knoopje in de draad, om aan te hechten, 

mag niet. Jammer genoeg was er niet genoeg tijd om het af maken, maar het 

inspireerde ons een volgend keer misschien wel een heel gewaad te maken 

maar dan, wie weet, in een periode van een week?     

Tenslotte was er nog de mededeling dat de nieuw te maken casula er iets 

anders uit gaat zien, te weten: de gekleurde zijranden lopen van boven naar 

beneden iets breder uit en de lemniscaat ging voorheen in het midden van 

links over rechts en dit wordt nu van rechts over links, net zoals de stola 

wordt gekruist . 

 

Het was een fijne tijd met een prima verzorging van de inwendige mens door 

Ella Francke en Louke Altink. 

 

N.B.           

In de gemeenteruimte straalden alle casuala’s, welke gebruikt worden bij de 

Mensenwijdingsdienst, ons tegemoet! Een mooie gedachte werd ons 

aangereikt: in de altaarschildering van het Isenheimeraltaar van Matthias 

Grünewald, in het deel van de opgestane Christus, zijn de kleuren aanwezig 

die ook in alle casula’s te vinden zijn! 

                                                                            

                                                                                         Lia Vroonland 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                    

     


