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Ten geleide 
 
Een goede vriend herken je altijd aan zijn stem, ook wanneer zijn uiterlijk 

ingrijpend verandert. Want de stem van ieder mens heeft een eigen 

karakteristieke klankkleur. Afgezien van je vrienden, naar wie je graag luistert, 

heb je ook te maken met stemmen die zich min of  meer ongewenst van buiten, 

maar ook van binnen aandienen en aan je opdringen.  Het is vaak moeilijk om 

bij de vragen en ingrijpende besluiten waarvoor je in je leven komt te staan, 

aan de juiste stem gehoor te geven. Er is één stem die zich niet aan je opdringt. 

Dat is de stem van de Mensenzoon. De evangelist Johannes kende deze stem 

als geen ander. Zeven maal spreekt Christus in het Johannesevangelie over het 

horen van zijn stem. Met name in het tiende hoofdstuk is er herhaaldelijk 

sprake van de goede herder en de schapen die zijn stem horen en hem volgen 

omdat zij zijn stem kennen. 

In de beeldhouwkunst van de 14e eeuw wordt het motief  van de mens, die 

naar de stem van Christus luistert, op een bijzondere wijze uitgebeeld. 

Geïnspireerd door mystici als onder andere Johannes Tauler (1300-1361) en 

Meester Eckhart (1260-1327), ontstonden in de Bovenrijnse landstreek 

beeldhouwwerken met hetzelfde beeldmotief: 'de Christus - Johannes - groep'. 

De kunstenaars ontleenden dit motief  aan de woorden van 'Het laatste 

Avondmaal'  (Johannes 13:23), waar 'één van zijn leerlingen mee aanlag, bij de 

borst van Jezus, hij aan wie Jezus zijn agape (de hoogste vorm van liefde) had 

betoond'. De afbeelding op de omslag is een foto van één van deze 

kunstwerken. Het beeld laat de harte-relatie zien van Jezus en zijn leerling. 

Met zijn linkerarm omvat Jezus de leerling, die zijn oor te luisteren legt bij het 

hart van de Meester. De ogen gesloten, verneemt hij innerlijk de goddelijke 

stem van de Ik-Ben. 

Wanneer we ons verdiepen in het Johannesevangelie en trachten ons zijn 

woorden eigen te maken, leren we te luisteren naar de stem van de 

Mensenzoon in ons innerlijk en haar in vrijheid te volgen. 

2                                                                                                                 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 om 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 in maart 

Donderdag 4, zondag 7, zondag 14, donderdag 18 (Duitstalig) en zondag 28 

(zie N.B.). 

N.B. Op zondag 28 maart begint de zomertijd. De klok gaat dan één uur 

vóóruit. 

 

De diensten in de Stille Week 

Palmzondag                    28 maart  10.30 uur 

Witte Donderdag              1 april    10.00 uur 

Goede Vrijdag                   2 april    10.30 uur 

 

De diensten in de Paastijd 

Eerste Paasdag 4 april, donderdag 15 april, zondag 18 april, donderdag 29 

april (Duitstalig) en zondag 2 mei. 

 

De diensten in de Hemelvaartstijd en met Pinksteren 

Hemelvaartsdag                        13 mei   10.30 uur 

Donderdag                               20 mei   10.00 uur (Duitstalig) 

Eerste Pinksterdag             23 mei   10.30 uur 

Tweede Pinksterdag                   24 mei   10.30 uur (Duitstalig) 

Nota bene 

Ieder die aan een mensenwijdingsdienst op zondag of  een doordeweekse 

feestdag (Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag) wil deelnemen, wordt verzocht zich 

van tevoren op te geven bij Ina de Vries, graag vóór vrijdagavond 18.00 uur. 3 



De contactgegevens van Ina de Vries zijn:  

tel. 06 - 13250052, e-mail: inadevries@casema.nl 

Wanneer u de wens hebt om in de mensenwijdingsdienst of  er na in de 

sacristie de communie te ontvangen, kunt u dit te kennen geven aan Katarina 

Knijpenga, tel: 071-5727618. Vooralsnog wordt er in beide situaties maar aan 

één persoon of  één echtpaar de communie uitgedeeld. Bij meerdere aan-

meldingen zal er in overleg met de betrokkenen een keuze worden gemaakt. 

 

De feesttijden 

Trinitarische tijd:         zondag 7 februari t/m zaterdag 6 maart 

Lijdenstijd:                  zondag 7 maart t/m zaterdag 3 april 

Paastijd:                       zondag 4 april t/m woensdag 12 mei 

Hemelvaartstijd         donderdag 13 mei t/m zaterdag 22 mei 

Drie Pinksterdagen:      zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 mei 

 

Het evangelie in de dienst 

28 februari      Mattheüs 17: 1-13    De verheerlijking op de berg 

  7 maart         Lukas 11: 14-36    De uitdrijving van demonen 

14 maart         Johannes 6: 1-15    De spijziging van de vijfduizend 

21 maart         Johannes 8: 1-12    De overspelige vrouw 

28 maart         Mattheüs 21: 1-11    De intocht in Jeruzalem 

  1 april           Lukas 23: 13-32    Jezus voor Pilatus 

  2 april           Johannes 19: 1-15    De bespotting 

  3 april           Johannes 19: 16-42    Kruisiging en graflegging 

  4 april           Markus 16: 1-15    Het Paasevangelie 

11 april           Johannes 20: 19-29    De verschijning van de Herrezene aan        

                                                 de tien en aan Thomas 

18 april            Johannes 10: 1-21       De goede herder 

25 april            Johannes 15: 1-15       De ware wijnstok 

  2 mei             Johannes 16: 1-23     Het gaan naar de Vader 

9 t/m 12 mei   Johannes 14: 1-21     De weg, de waarheid en het leven 

13 t/m 22 mei Johannes 16: 24-33     Vragen in mijn naam 

23 mei             Johannes 14: 23-31     De belofte van de heilige Geest          4 



Gemeenteliederen* 

 

Trinitarische tijd:     Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw woorden 

Lijdenstijd:              Wees ons nabij, o Heer / Dood noch leven 

Paastijd:                   Verrezen is de Heer / De God van de vrede 

Hemelvaartstijd:     Tot de hoogten / De Waarachtige 

Pinksteren:              Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige 

 

*Vooralsnog wordt er niet gezongen in de mensenwijdingsdienst; de liederen 

worden op de piano gespeeld. 

 

Sacramenten 

 

Priesterwijdingen in Berlijn 

 

Op 19, 20 en 21 februari zullen priesterwijdingen plaatsvinden in Berlijn voor 

de volgende kandidaten: Svenn Olav Kalvo (Noorwegen), Liza Lillicrap (GB, 

Australië), Raghild Nesheim (Noorwegen), Gabriëla Halmagean (Roemenië), 

Natalia Shatna (Oekraïne), Jan Kirdorf  (Duitsland). 

 

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 evangelie, het 

credo en het Onze Vader voegt eenieder toe wat hij of  zij heeft meegebracht: 

een muziekstuk op de piano of  de gitaar, een lied en/of een tekst ter 

overweging. 

Data: 21 maart, 25 april en 30 mei.                                                             5                         



Cursus op dinsdagochtend 

De cursus over de hoofdstukken 1-3 van de  Openbaring van Johannes werd 

begin februari afgerond. Inmiddels is er al een kleine cursus van drie 

bijeenkomsten gestart met als thema: 

                     Het boek Job: op zoek naar de zin van het lijden 

Dinsdagochtend 10.30 - 11.45 uur 

Resterende data: 2 maart en 23 maart. 

Er is koffie en thee vanaf  10.15 uur. Graag een vrijwillige bijdrage. 

 

Het teken van Jona, de profeet 

Zaterdag 20 maart, 10.30 uur - 11.45 uur 

Inleiding over het boek Jona en de ervaring van de profeet in het inwendige 

van de geheimzinnige vis door Katarina Knijpenga.  

Aansluitend is er gelegenheid tot gesprek. 

Aanmelden tot donderdag 18 maart bij Katarina Knijpenga,  

tel. 071 -5727618, email: k.knijpenga@hotmail.com. 

 

'De Lijdensweek van dag tot dag in woord en beeld' 

Palmzondag 28 maart, 12.00 - 12.45 uur (zie N.B.) 

Aansluitend aan de dienst en een korte koffiepauze zal Siegwart Knijpenga 

over de religieuze waarden van de zeven dagen van de Lijdensweek spreken en 

zijn zeven esdoornhouten reliëfs laten zien die de gebeurtenissen van deze 

bijzondere week uitbeelden. 

Aanmelden bij Ina de Vries. 

 

Lezing van het Lijdensevangelie 

Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het Lijdensevangelie gelezen volgens 

de evangelist Lukas, omlijst door muziek. 

Aanmelden bij Ina de Vries. 
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'Zij herkenden de Herrezene' 

 

Zondag 18 april, 12.00 - 12 45 uur (zie N.B.) 

Na de dienst en een korte koffiepauze zal  Siegwart Knijpenga over het boven- 

genoemde thema spreken aan de hand van een aantal esdoornhouten reliëfs, 

die ontmoetingen met de Herrezene uitbeelden. 

Aanmelden bij Ina de Vries. 

 

De belofte van de heilige Geest in de afscheidswoorden van Christus 

in het Johannesevangelie 

 

Zondag 2 mei, 12.00 - 12.45 uur (zie N:B.) 

Aansluitend aan de dienst en een korte koffiepauze zal Katarina Knijpenga een 

inleiding houden over het bovengenoemde thema. 

Aanmelden bij Ina de Vries. 

 

De drie tekenen van het Pinkstergebeuren: 

een machtige wind, tongen als van vuur, het geïnspireerde woord 

 

Eerste Pinksterdag 23 mei, 12.00 - 12.45 uur (zie N.B.) 

Na de dienst en een pauze met koffie en thee zal Katarina Knijpenga een korte 

beschouwing houden over het bovengenoemde thema. 

Aanmelden bij Ina de Vries. 

 

Nota bene 

Wanneer je aan één van de na de dienst geplande bijeenkomsten wilt 

deelnemen, is het noodzakelijk om je apart daarvoor op te geven bij Ina de 

Vries. Koffie en thee worden in een aangepaste vorm geschonken. 
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Mededelingen 
 

Uit het bestuur 

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 9 maart, 13 april, 11 mei en 15 juni, 

10.00 - 12.00 uur in de Vestestraat. 

 

Resultaat verzoek om extra bijdrage / afsluiting jaarrekening 2020.  

De oproep voor een extra bijdrage heeft geresulteerd in een bijna sluitende 

jaarrekening 2020. Geraamd was een tekort van € 3150,--; mede dankzij uw 

bijdragen is het tekort teruggebracht tot € 384,--. Een prachtig resultaat, 

hartelijk dank! 

De planning is om in de maand april of  mei a.s. na de mensenwijdingsdienst 

een ledenvergadering te houden waarin de jaarrekening 2020, de balans etc. en 

de jaarbegroting 2021 kunnen worden besproken en vastgesteld. 

 

Uit het convent 

De achter ons liggende periode van Advent tot en met Driekoningen vroeg 

extra inzet van de ministranten, musici en gastvrouwen. Maar ook achter de 

schermen werd veel werk verzet o.a. om het kerstaltaar te verzorgen en de kerk 

feestelijk aan te kleden. Een warme dank aan allen die hun handen uit de 

mouwen hebben gestoken! Het was een feestelijke, goede tijd. 

Hierbij dank ik u hartelijk voor de mooie Kerst- en Nieuwjaarsgroeten, die 

Siegwart en ik van u hebben ontvangen. 

                                                                                      Katarina Knijpenga 

 

Ingekomen stuk 
 

MENS WORDEN, PRIESTER WORDEN 

Een oriëntatieweekend in De Christengemeenschap 

20 en 21 maart in de Rafaëlkerk te Zeist 

Zie inlegvel. 
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Algemene informatie 
Geestelijke:   Katarina Knijpenga 

                    Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden 

                    Tel. 071 - 5727618 

           E-mail: k.knijpenga@hotmail.com 

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met Katarina Knijpenga.  

In overleg met haar zal blijken of  zij op de hulpvraag zelf  kan ingaan of  een 

beroep moet doen op haar collega's van de Andrieskerk in Amsterdam. 

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 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 tijdschrift ‘In beweging’, 4 x per jaar. 

Redactie:   Lia Vroonland, email: lia.vroonland@hotmail.com ;  

                 tel. 071-3315572.  

De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor het volgende 

gemeentebericht (juni t/m september 2021) is zondag 9 mei.  

De verschijningsdatum van het volgende gemeentebericht is zondag 23 mei. 

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 vin-

den 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. 

http://www.christengemeenschap.nl/
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