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Ten geleide

Elke feesttijd in het cultische jaar creëert haar eigen impuls. Daardoor worden
bepaalde accenten gezet die een zekere eenzijdigheid hebben. Dat kon degene
ervaren, die de vier achter ons liggende feesttijden intens had meebeleeft. Toen
dan - na de derde Pinksterdag - de violette kleur aan het altaar en de gewaden
verscheen en het trinitarische epistel klonk, ervaarde je de rust en het
evenwicht die daarvan uitgaan, als weldadig.
Vier keer in het cultische jaar vindt een dergelijke overgang plaats: na de
Advent- Kerst- en Epifanietijd, na de Lijdens- Paas- en Hemelvaartstijd en
Pinksteren, na de Johannestijd en na de Michaëltijd.
Wie door de jaren heen dit ademende ritme meemaakt, zal bemerken, dat het
steeds terugkerende trinitarische epistel niet helemaal hetzelfde blijft. De
voorafgaande feesttijd klinkt erin na en +eeft aan de tekst een nieuwe kleur.
Laten we nu vanuit dit gegeven naar de afbeelding op de omslag kijken. Het
fresco uit de 14e eeuw is een voorstelling van de Heilige Drievuldigheid, de
Triniteit. De vaderlijke gestalte met de witte baard (rechts) en de Zoon, een
mannelijke gestalte met bruine baard (links) wenden zich tot de Geest, een
vrouwelijke gestalte in het midden, die de beschouwer rechtstreeks aankijkt.
De Drieëenheid komt duidelijk tot uitdrukking: de drie personen hebben
slechts twee handen. Hun aureolen zijn niet tegen elkaar afgegrensd, maar
door drie balken van één enkele kruisnimbus met elkaar verbonden. De drie
bovenlichamen versmelten naar beneden toe met elkaar, wat door de gewaden
kenbaar wordt gemaakt.
De vrouwelijke gestalte in het midden herinnert aan afbeeldingen van het
Pinkstergebeuren (Handelingen 2) : Maria als het geestelijke centrum van de
twaalf leerlingen, boven haar hoofd de duif, het waar beeld voor de Heilige
Geest. Van oudsher zag men in Maria een belichaming van Sophia, de
Wijsheid, die vanaf het oerbegin van alle wereld-wording als scheppende
kracht naast de Godheid werkzaam was ( zie Spreuken van Salomo 8 ).
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In het begin van het boek Genesis lezen we de woorden over de geest van de
Godheid die boven de wateren broedde. Voor geest staat in het Hebreeuws

het vrouwelijke woord ruach.
Het fresco in Urschalling is geïnspireerd door het Pinkstergebeuren.
Het benadrukt een vrouwelijk aspect van de Godheid waarvoor in de
geschiedenis van het christendom weinig aandacht is geweest.
Katarina Knijpenga
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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 10.00 uur een dienst gepland 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.
Diensten van 10 juni t/m 29 juli
Zondag 10 juni, donderdag 21 juni (Duitstalig), zondag 24 juni, donderdag
28 juni, zondag 1 juli, donderdag 5 juli, zondag 8 juli, donderdag 12 juli
(Duitstalig), zondag 15 juli en zondag 29 juli.
Diensten in augustus
Zaterdag 11 om 10.30 uur, zondag 26 en donderdag 30.
Diensten in september
Zondag 2, donderdag 6, zondag 9, donderdag 13 (Duitstalig), zondag 16,
zaterdag 22 om 9.00 uur (in verband met de bijeenkomst van de Landelijke
Raad), zondag 23 en zaterdag 29 om 10.30 uur (Michaëldag).
De feesttijden
Trinitarische tijd:
Johannestijd:
Trinitarische tijd:
Michaëltijd:

woensdag
zondag
zondag
zaterdag

23 mei t/m zaterdag 23 juni
24 juni t/m zaterdag 21 juli
22 juli t/m vrijdag 28 september
29 sept. t/m zaterdag 27 oktober
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Het evangelie in de dienst
10 juni
Johannes 1: 35-51

De eerste leerlingen van Jezus

17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 augustus

Lukas 19: 1-10
Mattheüs 3: 1-17
Johannes 1: 19-34
Johannes 3: 22-34
Mattheüs 11: 2-15
Markus 8: 27-38
Mattheüs 7: 1-14
Lukas 15

12 augustus
19 augustus
26 augustus
2 september
9 september
16 september
23 t/m
28 september
29 sept t/m
6 oktober

Lukas 9: 1-17
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

Zacheüs, de tollenaar
De doop van Jezus in de Jordaan
' Zie het lam Gods'!
' Hij moet groeien, ik moet afnemen'.
Christus getuigt van Johannes.
De belijdenis van Petrus
Oordeelt niet!
Verloren schaap, verloren penning,
verloren zoon.
De uitzending van de twaalf
De genezing van de blinde
De genezing van de doofstomme
De uitzending van de tweeënzeventig
Geef ons meer geloof !
Vergaart u geen aardse schatten!
De opwekking van de jongeling te
Naïn
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 1: Groot en vol wonderen / De God van de vrede
(22 juli t/m 26 aug)
Trinitarische tijd 2: Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van de vrede
(2 t/m 28 sept)
Michaëltijd:
Laten wij afleggen de werken der duisternis /
Dood noch leven
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Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1/groep 3 t/m 14 jaar)

Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op zondag om
10.00 uur. In verband met de zomervakantie komt deze dienst in de maanden
juli en augustus te vervallen. De laatste dienst vóór de zomerpauze is op
zondag 24 juni, de eerste daarna op zondag 9 september.
Data tot Kerstmis: 24 juni, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december
en de Kerstdienst voor kinderen op 26 december.
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 hun ouders en andere volwassenen welkom.
Het evangelie in de zondagsdienst
24 juni
Markus 1
De doop van Jezus in de Jordaan
9 september Lukas 10: 30-36 De barmhartige Samaritaan
Liederen in de zondagsdienst
Johannestijd:
Engel voor ons uitgegaan
Trinitarische tijd:
Hij is de ster, Hij is de zon

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur.
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 de gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het
Onze Vader voegt een ieder toe wat zij of hij heeft meegebracht: een verhaal,
een muziekstuk op de piano of gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.
Data tot Kerstmis: 17 juni, 30 september, 28 oktober en 25 november.
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Cursus over het credo in de Christengemeenschap
Dinsdagochtend, 10.30 - 11.45 uur.

Deze cursus begint in september en wordt begeleid door Katarina Knijpenga.
Data: 18 september
2, 16 en 30 oktober,
13 en 27 november en
11 december.
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
.
De Christengemeenschap - toen en nu
Zondag 16 september 12.00 - 13.00 uur.
Aansluitend aan de dienst en na een korte koffie- en theepauze zal Katarina
Knijpenga stilstaan bij de gebeurtenissen rondom de stichting van de
Christengemeenschap, die op 16 september 1922 in het eerste Goetheanum in
Dornach plaatsvond.
Tevens zal er gekeken worden naar de ontwikkeling die in onze 'beweging tot
religieuze vernieuwing' sinds de begintijd heeft plaats gevonden.
Bijeenkomst van de Landelijke Raad
Op zaterdag 22 september vergadert de Landelijke Raad in ons kerkgebouw
van 10.00 t/m 15.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering is er om 9.00 uur
een mensenwijdingsdienst, waarbij ook gemeenteleden welkom zijn.
Werbeckzang
Op dinsdagavonden wordt er gezongen in de kerk vanaf 20.00 uur.
Informatie bij Kariz van Amersfoort, tel. 06-42882030.
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Mededelingen
Uit het gemeenteleven

Op zondag 22 april heeft Linde Lidewij Westmaas het sacrament van de
jeugdwijding ontvangen in de Andrieskerk te Amsterdam.
Op zondag 18 maart overleed Johanna Jacoba Maria Teske-Marks, geboren
op 11 oktober 1927. Zij ontving de stervenswijding op 16 maart. Het eerste
deel van de uitvaartdienst vond in besloten kring plaats op woensdag 21
maart. Het tweede deel werd gehouden op donderdag 22 maart in het
Crematorium Rhijnhof. De mensenwijdingsdienst voor Anne was op zaterdag
14 april.
Een afscheid en een welkom
Wendelmoet Smit-Langeler heeft in november 2017 besloten haar
lidmaatschap van de Christengemeenschap in Leiden op te zeggen. Zij en haar
man André zullen als belangstellenden met onze gemeente verbonden blijven.
Aan het besluit van Wendelmoet is een lang proces voorafgegaan. Het kostte
haar moeite om de afstand tussen Hillegom, een dorp in de Bollenstreek, en
de stad Leiden te overbruggen. Daarbij ging het niet alleen om de uiterlijke
afstand en de daarmee verbonden reistijd, maar ook om het menselijke contact
en de aansluiting bij de leefwereld van de Leidenaren die zij vanuit haar
woonomgeving moeilijk kon vinden. Kortom, zij voelde zich in de gemeente
Leiden steeds minder thuis en zocht naar de aansluiting bij de mensen uit haar
woonomgeving. Zij werd lid van het koor van de katholieke kerk in Lisse. De
menselijke contacten en de verbinding met de katholieke mis groeiden. Zij
vond daar het bij haar passende religieuze thuis.
Wendelmoet en André hebben in het verleden zeer veel voor onze gemeente
gedaan. In de tijd dat er in Leiden maar twee keer in de maand een dienst
werd gehouden, nam Wendelmoet met enkele anderen het initiatief tot 'Het
meditatief moment'.
8

Dit was een kleine viering op zondag in een verstilde sfeer, die - evenals de
gemeenteviering - eraan bijdroeg, dat de kerkruimte, ook wanneer er geen
dienst was, in spiritueel-religieus opzicht niet leeg werd.
André heeft talloze kleine en omvangrijke herstelwerkzaamheden aan en in het

kerkgebouw verricht. Hij deed dit in samenwerking met het Installatiebedrijf
van de familie Langeler. Hij schonk zijn werkloon en zocht altijd naar een
degelijke en betaalbare uitvoering van het herstel.
Hartelijk dank voor jullie grote inzet! Het ga jullie goed!
Na een pauze van enkele jaren heeft Fred Meursing begin december 2017
besloten om zich opnieuw als lid met de gemeente in Leiden te verbinden.
Hartelijk welkom, Fred!
Katarina Knijpenga

Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 12 juni, 18 september, 16 oktober,
13 november en 11 december.
Kort verslag van de Ledenvergadering gehouden op 22 april 2018.
De volgende leden hebben zich voor deze avond van tevoren afgemeld:
Milange Zee, Annelies de Wijn, Elisabeth Koopmans, Lieuwe Zigterman,
Ina van der Post, Ina de Vries en Silvia Rigters.
Wel waren deze avond aanwezig 10 personen, namelijk: Ria van Amsterdam,
Lia Vroonland (Pm), Carien van Westing (Vz), Martha Meursing, Jerphien
Slijkoord, Frans Lempers, Gina Boer, Louise Pino en Tromp de Vries (Secr.)
en Katarina Knijpenga.
Carien van Westing opent als voorzitter van het bestuur om 20.00 uur de
ledenvergadering.
1. Opmaat
Katarina verzorgt de opmaat door een korte vertelling over de geschiedenis
van de Christengemeenschap in de Oekraïne. Zij doet dit omdat volgende
maand (van 27 tot 29 april) de stichting van een gemeente in Kiev zal
plaatsvinden. Op 1 oktober 2017 heeft de priester al zijn intrede gedaan,
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maar in april vindt dan de echte stichting van de gemeente plaats.
2. Vaststellen van het kort verslag van de Ledenvergadering gehouden op 31
mei 2017
Het korte verslag van de ledenvergadering gehouden op 31 mei 2017 wordt
goedgekeurd met de volgende aantekeningen. De status van onze gemeente kan
beter aangeduid worden als dochtergemeente van Amsterdam in plaats van
"Filiaal". Wij hebben inmiddels een schoonmaakster kunnen benoemen:
Daniëlle Stouten ; zij voldoet uitstekend. De aanpak van het raam in de
sacristie kan het best worden uitgevoerd als er een steiger wordt geplaatst voor
de reparatie van het betonrot.
3. Terugblik van het bestuur op het afgelopen jaar
Tromp deelt het bestuurlijk jaarverslag van 2017 uit en licht de tekst toe. Er
volgt een discussie over het vele werk van enkele mensen. Louise stelt vast dat
de vrijwilligerstaken door steeds minder mensen moeten worden uitgevoerd.
Dat wordt toch wel als een probleem ervaren. Ina van der Post stopt met het
uitvoeren van haar vrijwilligerstaken, i.v.m. haar beoogd vertrek naar Zutphen.
De taken van Ina zijn herverdeeld over: Gina, Carien, Lia en Ria.
Ook wordt het gebrek aan deelname van jeugd als zorgelijk ervaren. Echter,
daar staan wij als gemeente niet alleen in.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Lia en Frans lichten de toegestuurde financiële overzichten toe. Deze zien er
goed en overzichtelijk uit. Lia en Frans werken met Excel en dat kost minder
tijd dan met Davilex. De afstemming met het landelijk gebruikte programma
"Cash" is nog niet voltooid. De financiële verslaggeving van onze gemeente
wordt wel van Excel naar "Cash" vertaald voor het landelijk systeem.
De penningmeester is tevreden over onze financiële situatie. Wij hebben het
jaar 2017 op een positieve wijze kunnen afsluiten. Het is een hele prestatie,
dat wij als relatief kleine gemeente ieder jaar toch weer rondkomen.
In 2017 is er een overschot gerealiseerd van € 2939,81.
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Het voorstel van Lia en Frans is om het overschot in tweeën te delen en als
volgt te bestemmen:
1. de helft toe te voegen aan de Algemene Reserve;
2. de andere helft te bestemmen voor de Reserve Groot Onderhoud;
Tevens stellen zij aan de leden voor in 2018 de oude traplift te vervangen
(mag ook door een goede 2e hands lift) en de trap te verbeteren (met

trapbekleding). Frans heeft voor de traplift offertes aangevraagd.
In 2018 zal ook de betonrot worden aangepakt. Echter dit is afhankelijk van
de verbouwplannen van de achterbuurman (Zie ook Meerjarig Onderhoudsplan). De ledenvergadering gaat akkoord met de voorstellen.
De kascommissie bestaande uit Martha en Jerphien hebben de gepresenteerde
cijfers doorgenomen en de financiën voor het jaar 2017 goedgekeurd. Hierna
verleent de ledenvergadering décharge aan het bestuur. De dames van de
kascommissie worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen. Ook Lia en
Frans worden hartelijk bedankt voor het geleverde werk.
5. Landelijke zaken: Landelijke Raad, Penningmeesteroverleg
Tromp (1x) en Carien (3x) hebben in 2017 de gemeente Leiden
vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. Er zijn vergaderingen geweest in
Amsterdam, Zutphen, Den Haag en Driebergen. In deze vergaderingen
bespreekt het Landelijk bestuur de belangrijkste punten uit hun overleg en
kunnen de vertegenwoordigers van de afzonderlijke gemeentes er hun punten
inbrengen en bespreken.
Frans is namens de gemeente Leiden éénmaal alleen naar het PMO-overleg
geweest en éénmaal samen met Lia. Dit overleg gaat niet zo goed, er wordt
slecht vergaderd. Afspraken worden niet goed nagekomen. Zowel Lia als Frans
kunnen niet aanwezig zijn bij het volgende PMO-overleg. Wel zullen zij van
tevoren schriftelijk commentaar leveren.
6. Technische Commissie
Tromp licht de activiteiten van de Technische Commissie toe. In 2017 is
helaas Frans Koot overleden en heeft Free Prak zich om gezondheidsredenen
teruggetrokken uit de commissie. De commissie heeft dan nog slechts twee
leden (Carien en Tromp). Gelukkig wil Frans Lempers meedenken over de
onderhoudsactiviteiten en wordt de commissie daarom toch versterkt. Voor
deze vergaderingen wordt het 5-jarig onderhoudsplan gebruikt, dat afgestemd
is met de 5-jaren begroting. Dit onderhoudsplan is in 2017 geüpdatet.
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De grootste post, het herstel van het betonrot, zal worden aangepakt als de
achterbuurman zijn verbouwing start. Het bestuur heeft, na onderzoek,
besloten om geen “groen” dak te installeren. Over twee weken zal de
Technische Commissie bijeenkomen om de door de ledenvergadering
goedgekeurde voorstellen (traplift en trap) te bespreken en het

onderhoudsplan te actualiseren.
7. Programmacommissie
Louise licht de activiteiten van de Programmacommissie toe. Zij memoreert
de kerst- en pinksterperiode, de exposities, de thema-besprekingen en lezingen
die in 2017 zijn gehouden. Er is aan de leden om ideeën gevraagd voor 2018,
specifiek voor cursussen, lezingen en inhoudelijke opmaat.
8. Wat verder ter tafel komt
Katarina deelt mee dat het voor Siegwart de laatste keer is geweest dat hij de
cultus leidde. Zijn besluit heeft hij genomen na de mensenwijdingsdienst op
11 maart 2018, zijn wijdingsdag. Dit besluit heeft ook consequenties voor
Katarina, zij kan nu niet meer terugvallen op Siegwart als zij onverhoopt zelf
niet in staat is om de mensenwijdingsdienst te leiden. Er zal een actuele
bellijst worden uitgereikt aan alle leden.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Herstel betonrot palen dakconstructie kerkgebouw
In vervolg op de toelichting tijdens de begrotingsbehandeling in de laatste
ledenvergadering, kan worden medegedeeld, dat het ons is gelukt om met
medewerking van één van de achterburen (die toevallig een verbouwing aan
zijn dak laat plaatsvinden) én zijn aannemer via o.a. zijn dakgoot het noodzakelijke betonherstel gelijktijdig te laten plaatsvinden, waardoor aanzienlijke
kosten (o.a. voor het steigerwerk) kunnen worden bespaard.
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Al in 2016 hadden wij van een andere aannemer een globale offerte voor een
bedrag van € 6322,-- inclusief BTW, doch exclusief materiaalkosten en vele
bijkomende noodzakelijke voorzieningen om deze werkzaamheden op een
verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
Wij hebben recent van de eerstbedoelde aannemer in eerste instantie een
offerte ontvangen van € 5567,-- inclusief BTW, doch na overleg is het ons én
de aannemer gelukt om dit bedrag te verlagen tot € 4235,-- inclusief BTW en

bijkomende kosten, dit onder meer vanwege het feit, dat zij het werk op
kostprijsbasis voor onze kleine kerkgemeenschap willen uitvoeren vanwege
hun eigen religieuze achtergrond. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld.
De opdracht is inmiddels verleend. Het werk zal in de zomermaanden worden
uitgevoerd. Omdat maar een bedrag van € 3500,-- op de meerjarenbegroting
voor dit - in feite onvoorzien - groot onderhoud is opgenomen, hebben wij
inmiddels aan het Landelijk Bestuur van de Christengemeenschap gevraagd
om een substantiële bijdrage. Mocht geen landelijke subsidie worden
verkregen, dan zal onze Algemene Reserve (waarin recent de helft van het
overschot van 2017 is gestort) worden aangesproken.

Uit de taakgroepen
In het voorafgaande gemeentebericht gaf Ina van der Post te kennen, dat zij
haar taken in de gemeente (met uitzondering van het ministreren en het
organiseren van de Werbeckzang) zou willen overdragen in verband met haar
plan om op korte termijn naar Zutphen te verhuizen.
Inmiddels is er voor iedere taak een opvolger gevonden:
* Gina Boer voor de bloemen naast het altaar,
* Carien van Westing voor het wassen en strijken van de gekleurde
ministranten-gewaden,
* Lia Vroonland voor de boodschappen betreffende de dienst (druivensap),
de keuken en de schoonmaak, en het beheer van koffie-en theegeld.
We danken Ina hartelijk voor haar jarenlange, trouwe en verantwoordelijke
inzet voor de gemeente.
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Uit het convent
Beste Allemaal!
Het jubileum dat ik samen met jullie op 8 april jl. mocht vieren, was een
hartverwarmend, vreugdevol feest, waaraan ik nog vaak zal denken: de grote
opkomst uit de gemeenten Leiden en Amsterdam, de warme, treffende
woorden van Carien, de mooie koorzang o.l.v Jerphien (wie had dat gedacht?),

een song met een verrassende versie van 'My bonny is over the ocean',
prachtige bloemen, heerlijke taarten en dan: het grote jubileumboek
met dierbare, originele bijdragen en - verscholen achter groen karton - een
door jullie geschonken, vorstelijk bedrag!
Mijn hartelijke dank gaat uit naar ons bestuur dat het initiatief nam en dit
feest perfect organiseerde, en naar allen uit de gemeenten Leiden en
Amsterdam die door hun aanwezigheid en inzet, hun gaven en goede wensen
aan dit feest hebben bijgedragen.
Terwijl ik dit schrijf, komt een bericht binnen over een korte zomercursus over
de kunstenaar Ernst Barlach in Güstrow, georganiseerd door Sijthoff in
Leiden. Ik had al lang de wens om de plaats te leren kennen waar Barlach heeft
geleefd en gewerkt, en heb me spontaan voor de cursus aangemeld. Ik zal een
deel van het door jullie geschonken bedrag daaraan besteden.
Op zondag 15 april werd ik, aansluitend aan de dienst voor kinderen,
feestelijk onthaald door de kinderen en hun ouders. Er was vrolijke zang, een
song van Feline met gitaarbegeleiding door Gerben, opnieuw heerlijke taart
van Milange en een bijzonder geschenk: een wandkleed in stralende kleuren,
waaraan zij met z'n allen hadden gewerkt! Bovendien werden de mooie tekenen schilderingen onthuld, die de kinderen voor hun expositie in de
gemeenteruimte hadden gemaakt. Het was een vrolijk en gezellig samenzijn.
Mijn hartelijke dank aan ieder die daaraan heeft meegewerkt!
Katarina Knijpenga
14

Tot slot
Wij ontvingen een pakje, gezond en lekker van inhoud, maar zonder afzender.
Hierbij onze welgemeende dank aan de anonieme schenker!
Siegwart en Katarina Knijpenga
Nagekomen bericht

Op de valreep kregen wij van Ina van der Post te horen, dat zij er in geslaagd
is passende huisvesting in Zutphen te vinden. Per half juli a.s. is haar nieuwe
adres dan ook: Da Costastraat 4, 7204 DM Zutphen.
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Algemene informatie
Kerkgebouw:
Geestelijke:

Vestestraat 49, 2312 SW Leiden
Katarina Knijpenga
Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden
Tel. 071-5727618
Email: k.knijpenga@hotmail.com
Afwezigheid geestelijke:
- 17 t/m 21 juli
(zomercursus over Barlach)
- 1 t/m 23 augustus (vakantie)

- 4 en 5 september (Berlijn)
- 24 t/m 26 september (Synode in Zeist)
Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in
noodgevallen. Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen contact opnemen
met Carien van Westing.
Postadres:
Vestestraat 49, 2312 SW Leiden
Informatie: Carien van Westing, telefoon: 071-7505016 of 06-52342851
Penningmeester: Lia Vroonland
Bank:
ING-bank
IBANnr. NL80INGB0003111310 en
Triodosbank Zeist IBANnr. NL38TRIO0212123319
Beide rekeningen 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 tijdschrift ‘In beweging’, 4 x per jaar.
Redactie: Lia Vroonland en Frans Lempers
email: lia.vroonland@hotmail.com / franslempers@hotmail.com
tel. 071-3315572 (Lia) / 071-3316578 (Frans)
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het volgende
gemeentebericht is zondag 9 september . De verschijningsdatum van het
volgende gemeentebericht is zondag 23 september.
Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen s.v.p.
schriftelijk naar het adres van de kerk.
Website: info over andere gemeenten en landelijke activiteiten is te vinden op
de internetsite van de Christengemeenschap: www.christengemeenschap.nl.
Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden, in vrijheid
gegeven, vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de gemeente.

