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Ten geleide
Op veel plaatsen in Europa tref je heiligdommen aan die aan de aartsengel
Michaël zijn gewijd. Zij liggen dikwijls op hooggelegen locaties, vanwaar je
een wijde blik hebt over het land er omheen.
De afbeelding op de omslag van 'Michaël en de draak' is een foto van een
stenen reliëf uit de 12e eeuw van de Michaëlkapel van de Burcht
Hohenzollern, gelegen op een berg in Württemberg (Duitsland).
De engel straalt rust en soevereiniteit uit. De verticale lijnen van de vleugels,
het gewaad en de staf (of lichtlans) benadrukken zijn van boven werkzame
kracht.
Hij overwint de draak, zo te zien zonder inspanning. De heldere blik van de
engel is naar voren gericht en weerspiegelt een bovenaards licht.
Opvallend zijn de mooi gevormde voeten waarmee hij de draak in bedwang
houdt. Zij herinneren je aan een woord uit het Michaël-epistel van de
mensenwijdingsdienst. Daar wordt van Michaël gezegd, dat hij de machten,
die de menselijke geest aan de aarde willen ketenen, onder zijn voeten treedt,
die vrij zijn van de aardse zwaartekracht.
De draak heeft een indrukwekkend lange staart die omhoog kronkelt naar het
licht en bijna de vleugel van de engel raakt.
Je vraagt je af wat dit beeld je wil vertellen.
De daad van Michaël, die mag worden gezien als één voortwerkend gebeuren,
schept een ruimte waarin menselijke vrijheid mogelijk wordt, een vrijheid die
samen dient te gaan met de verantwoordelijkheid voor het licht van de geest
dat zich spiegelt in het gelaat van de aartsengel.
Katarina Knijpenga
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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 op donderdag 10.00 uur een dienst in de Duitse taal.
In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag
wordt er soms van dit ritme afgeweken.
De diensten van 29 september t/m 1 december
Michaëldag, zondag 29 september, zondag 6 oktober, donderdag 10 oktober,
zondag 20 oktober, donderdag 24 oktober (Duitstalig), zondag 3 november,
donderdag 7 november, zondag 17 november, donderdag 21 november
(Duitstalig) en zondag 1 december.
De feesttijden
Michaëltijd:
Trinitarische tijd:
Adventstijd:

zondag 29 september t/m zaterdag 26 oktober
zondag 27 oktober t/m zaterdag 30 november
zondag 1 t/m dinsdag 24 december

Het evangelie in de dienst
29 september Mattheüs 22:1-14
6 oktober
Openbaring 12:1-12
13 oktober
Openbaring 19:11-16
20 oktober
Efeziërs 6:10-18
27 oktober
Openbaring 1:9-20
3 november Openbaring 3:1-6
10 november Openbaring 7:9-17
17 november Openbaring 21
24 november Openbaring 22:1-7
1 december Lukas 21:25-36
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De koninklijke bruiloft
De strijd in de hemel
De witte ruiter
De goddelijke wapenrusting
De Mensenzoon
De brief aan de gemeente te Sardes
De mensheid in witte gewaden
Het nieuwe Jeruzalem
Het levenswater
De wederkomst van Christus

Gemeenteliederen
Michaëltijd:
Laten wij afleggen / Dood noch leven
Trinitarische tijd: Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van de vrede
Adventstijd:
O neig uw oor tot mij / Heer, in uw woorden is eeuwig
leven
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.
Data tot Kerstmis: 6 oktober (N.B.)
3 november (N.B.)
1 december
26 december (Kerstdienst voor kinderen)
N.B. De data die in het gemeentebericht juni t/m september staan vermeld,
zijn gewijzigd.
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.
Aansluitend aan de dienst voor kinderen is er in de gemeenschapsruimte een
gezellig samenzijn met Annelies de Wijn, iets lekkers en een knutselactiviteit,
die bij de tijd van het jaar past.
Het evangelie in de zondagsdienst
6 oktober
Openbaring 12
De strijd in de hemel
3 november Openbaring 21
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 december Lukas 1
De engel bij Maria
De liederen in de zondagsdienst
Michaëltijd:
Onoverwinlijk sterke held
Trinitarische tijd:
Wees Gij een leid-ster boven mij
Adventstijd:
Maria door een doornwoud ging
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Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur (in principe eens in de maand)
De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Rondom het evangelie, het credo en het Onze Vader voegt
een ieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op
de piano of gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.
Data t/m Kerstmis: 27 oktober en 24 november
Cursus over enkele motieven uit de Openbaring van Johannes
Dinsdagochtend, 10.30 - 11.45 uur
Deze cursus is in september begonnen. Hij vindt in een veertiendaags ritme
plaats en wordt begeleid door Katarina Knijpenga.
De volgende motieven zullen besproken worden:
de boekrol met de zeven zegels (Openbaring 5)
de zeven zegels (Openbaring 6 t/m 8:6)
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21)
Data tot Kerstmis:
17 september
1, 15 en 29 oktober
12 en 26 november
10 december
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
Michaël en de weegschaal
Viering op Michaëldag 29 september, 12.00-13.00 uur
Deze feestelijke bijeenkomst wordt voorbereid door de programmacommissie.
Na een inleiding over het bovengenoemde thema door Katarina Knijpenga
gaan we op speelse manier evenwicht zoeken en bewaren.
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Uitnodiging voor een bijeenkomst op zaterdag 19 oktober om 10.30 uur

Beste mensen.
In november bestaat onze gemeente 37 jaar. Dat wil zeggen, we gaan een
volgende maanknoopronde tegemoet. Want na 37 jaar en twee maanden zal de
constellatie tussen zon en maan aan de hemel voor de tweede keer dezelfde
zijn als bij de stichting van onze gemeente.
Een mooi moment om eens te kijken naar wat wij hebben bereikt en vooral,
hoe wij verder willen.
Hoe kunnen en willen wij verder en wat vraagt dat van ons?
Graag komt Ernst Terpstra naar Leiden om samen met ons daarover in
gesprek te gaan. Ter inspiratie zal hij een inhoudelijke opmaat verzorgen.
Wij nodigen jullie uit voor zaterdag 19 oktober om 10.30 uur.
Komt allen, zodat wij dit bijzondere moment benutten voor onze toekomst.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Carien van Westing.
Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Zondag 20 oktober, 12.00-12.45 uur
Aansluitend aan de dienst zal Katarina Knijpenga een korte opmaat houden.
Daarna is er gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen omtrent de
dienst.
Wat kunnen wij doen voor onze gestorvenen?
Zondag 3 november, 12.00-12.45 uur
Aansluitend aan de dienst zal Katarina Knijpenga een korte opmaat geven over
het thema. Daarna is er gelegenheid tot gesprek.
Een parelketting van jaarfeesten
Zondag 17 november, 12.00-12.45 uur
Aansluitend aan de dienst zal Elisabeth Koopmans vertellen over het leven op
het Ierse eiland Inis Meáin waar zij met haar man Lieuwe acht jaar heeft
gewoond.
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Gemeenteavond ter afsluiting van het christelijk jaar
Donderdag 28 november, 20.00-21.45 uur
Op de drempel van het nieuwe christelijke jaar, dat met de eerste Advent
begint, kijken wij terug op de achter ons liggende periode en kunnen wij onze
verwachtingen van én wensen voor de toekomst met elkaar delen.
De bijeenkomst zal worden besloten met een cultische dagsluiting.

Mededelingen
Landelijke dag voor leden en belangstellenden
Zaterdag 12 oktober, 9.30-15.30 uur in Driebergen
Het landelijk bestuur nodigt u van harte uit om op 12 oktober naar
Driebergen te komen om elkaar als leden en belangstellenden van verschillende
gemeenten te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons
allen beweegt.
Om 9.30 uur is er gelegenheid om de mensenwijdingsdienst bij te wonen.
Daarna is er koffie en thee en begint om 11.00 uur het programma. Om
uiterlijk 15.30 uur sluiten we af.
Wat kunt u verwachten?
Myriam Driesens, geestelijke te Antwerpen, houdt een inleiding onder de titel
“… opdat wij de gemeenschap van Christus zijn.”

Christengemeenschap vormen we op de eerste plaats voor het Christuswezen.
Maar daarmee begint het pas!

 Het landelijk bestuur vertelt wat het bestuur het afgelopen jaar heeft bezig
 gehouden en wat het ziet als de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren. Uiteraard is er ruimte om hier vragen over te stellen.
 In gespreksgroepen kan er doorgepraat worden over de inleiding of over
een ander onderwerp naar keuze.
 Tijdens de lunch is er gelegenheid tot bijpraten. Graag zelf brood meenemen, voor een kopje soep wordt gezorgd.
Het uitgewerkte programma staat op de website en op de flyer in uw
gemeente. We hopen velen van u te mogen begroeten op de Rijsenburgselaan
2A in Driebergen.
Ellis Booi, secretaris
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De verzorging van de ongeborenen *Sophia-groepen*
Beste vrienden van de Sophiagroepen en belangstellenden.
Sinds de laatste grote Sophia-dag, die in 2016 plaatsvond, zijn er diverse
nieuwe groepen in binnen- en buitenland ontstaan.
De Pinksterconferentie van de Christengemeenschap in 2017 in Den Bosch,
waar Jeanne een lezing gaf en waar we met een aantal mensen een
informatiestand verzorgden en ook workshops gevolgd konden worden,
hebben daarbij zeker geholpen.
Daarna is na deelname van Jeanne en Amie van Oers aan een conferentie in
december 2017 in Dornach met als titel: De poort van leven en de poort van
de dood, ook daar een Sophiagroep aan het werk gegaan.
We hopen tijdens de komende Sophia-dag veel mensen uit de Belgische en
Nederlandse groepen te ontmoeten. De dag wordt georganiseerd op:
19 oktober 2019 van 10.30 - 15.00 uur
(binnenlopen vanaf 10.00 uur voor koffie en thee).
in de Michaëlkerk, Dorpstraat 122, Veldhoven
Graag zelf een lunchpakket meenemen; voor soep wordt gezorgd.
In Leiden – Alphen aan den Rijn is er ook een Sophia-groep. Voor verdere
informatie Annelies de Wijn 0644568271 of per mail te ontvangen een brief
over Sophia-groepen: anneliesdewijn41@gmail.com
Verslag van de ledenvergadering op zondag 19 mei 2019
Locatie: Vestestraat 49.
De volgende leden hebben zich voor deze vergadering van tevoren afgemeld:
Siegwart Knijpenga, Christine Mundschin Dekkers, Gea Gankema, Milange
Zee, Annelies de Wijn, Elisabeth Koopmans, Lieuwe Zigterman, Truus Zwart,
Antoinet ten Broek en Jerphien Slijkoord.
Wel waren tijdens de vergadering na de mensenwijdingsdienst aanwezig 15
personen, namelijk: Silvia Rigters, Lida Vegt, Ria van Amsterdam, Ina de
Vries, Jolande Bresser, Marga Hogenboom, Lia Vroonland (Pm), Carien van
Westing (Vz), Martha Meursing, Fred Meursing, Frans Lempers (Financiële
Ondersteuning), Renate Blumenstock, Charlotte Schouw (Belangstellende),
Tromp de Vries (Secr.) en Katarina Knijpenga.
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1. Welkom, vaststellen van de agenda
Carien van Westing opent als voorzitter van het bestuur om 12.00 uur de
ledenvergadering en heet een ieder van harte welkom. De toegestuurde agenda
wordt besproken en vastgesteld.
2. Vaststellen van het kort verslag van de Ledenvergadering gehouden op 22
maart 2018
Het korte verslag van de ledenvergadering gehouden op 22 maart 2018, dat
gepubliceerd is in het Gemeentebericht (juni-september 2018), wordt
goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3. Terugblik van het bestuur op het afgelopen jaar
Tromp stelt enkele exemplaren van het bestuurlijk jaarverslag van 2018
beschikbaar en licht de tekst toe. Uiteraard kan iedereen, desgewenst, het
verslag krijgen. Er volgt een discussie over het vele werk van enkele mensen.
Vastgesteld wordt dat de vrijwilligerstaken, waaronder die van de ministranten,
door steeds minder mensen moeten worden uitgevoerd. Dat wordt een steeds
groter probleem. Ook de bestuursleden vervullen gedurende een veel te lange
periode hun taken, waardoor vernieuwing en verfrissing niet mogelijk is.
Daarnaast zijn er weinig wensen/vragen, maar ook nauwelijks feedback,
vanuit de gemeente over het programma gedurende het kerkelijk jaar. De
geschetste situatie doet geen goed aan de motivatie van zowel geestelijke als de
mensen die zich vrijwillig inzetten voor de voortgaande ontwikkeling van de
gemeente. Er zijn veel inleidingen/lezingen gehouden die met een affiche
worden aangekondigd. Silvia Rigters stelt voor om de kleuren van de affiches
te veranderen om deze sprekender te maken.
4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
Lia en Frans lichten de toegestuurde financiële overzichten toe. Deze zien er
goed in- en overzichtelijk uit. De penningmeester is tevreden over onze
financiële situatie. Wij hebben het jaar 2018 op een positieve wijze kunnen
afsluiten. Het is een hele prestatie dat wij als relatief kleine gemeente ieder
jaar toch weer rondkomen en kunnen voldoen aan onze verplichtingen, ook
naar de landelijke Christengemeenschap.
In 2018 is er een overschot gerealiseerd van € 661,58. Het voorstel van Lia en
Frans is om het overschot toe te voegen aan de Algemene Reserve.
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.
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De kascommissie bestaande uit Martha Meursing en Gina Boer hebben eerder
de gepresenteerde cijfers doorgenomen en de financiën voor het jaar 2018
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 vele
geleverde werk.
5. Berichten over de Landelijke Raad
Tromp heeft in 2018 de gemeente Leiden vertegenwoordigd in de Landelijke
Raad. Er zijn vergaderingen geweest in Alkmaar op 10 februari 2018 en in
Veldhoven op 26 mei. Op 22 september werd de LR gehouden in Leiden,
waarbij diverse gemeenteleden hand- en spandiensten verleenden. De laatste
vergadering van de LR werd op 17 november gehouden in Arnhem. 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. In 2018 zijn er vanuit de Landelijke
Raad veel klachten geuit over het beheer van de landelijke financiën. Het gaat
dan in de kern om transparantie, vooraf goed informeren, en onafhankelijk
onderzoek van de cijfers. Het Landelijk Bestuur pakt deze hele problematiek
nu wel goed op en heeft Rudolf van Lierop extra belast met het beheer van
een deel van de financiën. Jaap van Dijk blijft belast met het huizenfonds.
6. Berichten over het Penningmeesteroverleg
Lia Vroonland en Frans Lempers vertegenwoordigen het bestuur in het
Penningmeesteroverleg. De in de Landelijke Raad gesignaleerde problemen
worden in detail doorgesproken in het Penningmeesteroverleg. In dit overleg
worden de mogelijke verbeteringen besproken en voorstellen gedaan naar het
Landelijk Bestuur. Frans Lempers meldde dat het e.e.a. niet altijd in een goede
sfeer verloopt en dat hij niet meer naar dit overleg wil gaan. Lia Vroonland zal
het bestuur blijven vertegenwoordigen in dit overleg.
7. Vaststellen van de status van de gemeente
Naar aanleiding van een door Synode en Landelijk Bestuur getekende brief
legt Carien van Westing de leden de keuze voor om een andere status van de
gemeente te kiezen:
a. filiaalgemeente, waarbij aansluiting wordt gezocht bij een
"moedergemeente";
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b. onzelfstandige gemeente onder de rechtspersoonlijkheidsparaplu van het
landelijk kerkgenootschap.
De ledenvergadering beslist voor de tweede optie waarbij de gemeente Leiden
in feite als rechtspersoon onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk
Bestuur valt, maar in de praktijk toch haar zelfstandigheid behoudt. Dit houdt
wel in dat er een reglement voor de gemeente geschreven moet worden dat
goedgekeurd moet worden door het Landelijk Bestuur.
8. Berichten van de Technische Commissie
Sinds Juni 2018 vormt Carien van Westing in haar eentje de Technische
Commissie, waarbij zij zich ondersteund weet door een aantal handige
mannen. Deze mannen zijn: Frans Lempers, Siegwart Knijpenga en tenslotte
haar echtgenoot Hans van Westing. In 2018 zijn twee relatief grote zaken
gerealiseerd: de problemen met het betonrot zijn verholpen (betaald door het
Landelijk Bestuur) en er is een nieuwe traplift en trapbekleding aangebracht.
9. Berichten van de Programmacommissie
De commissie is er om Katarina Knijpenga te ondersteunen bij haar werk als
geestelijke.
Tromp memoreert de kerkelijke periodes, de kinderexpositie, de thema
besprekingen en lezingen die in 2018 zijn gehouden. Er is aan de leden om
commentaar en ideeën gevraagd voor 2019, specifiek voor cursussen, lezingen
en inhoudelijke opmaat. De commissie zelf werkt inspirerend en moet helaas
de inbreng van Louise Pino missen. Martha Meursing is bereid gevonden om
de commissie weer op oude sterkte te brengen.
10. Wat verder ter tafel komt
Lida Vegt vraagt hoe het programma er deze zomer uitziet v.w.b. de diensten.
Katarina verwijst naar het komende gemeentebericht en memoreert dat het
steeds moeilijker wordt om ministranten te vinden voor de mensenwijdingsdienst.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 17 september, 15 oktober, 12
november en 10 december om 12.15 uur.

Uit de taakgroepen
De Boekentafel
Er zijn weer twee interessante boeken toegevoegd aan de boekentafel.
Het gaat om een boek geschreven door ons medelid Elisabeth Koopmans. De
titel van het boek is: Embedded Freedom en is zowel in het Engels als in het
Iers geschreven. Het is een fraai uitgegeven boek met kleurenfoto's. Het gaat
over jaarfeesten en op welke wijze het begin van elk seizoen al sinds
voorchristelijke tijden wordt gevierd op het Ierse eiland Inis Meáin. Met de
komst van het Christendom naar Ierland zijn deze heidense feesten niet alleen
gebleven, maar worden zij, dankzij de heilige Patrick, nog steeds gevierd naast
de christelijke vieringen. Het boek laat duidelijk zien hoe, gedurende het
verloop van het jaar, er wordt geleefd op dit eiland. Elisabeth heeft jarenlang
samen met Lieuwe op dit eiland gewoond en gewerkt.
Het tweede boekje komt ook uit onze eigen gelederen, namelijk van Carien
van Westing. Zij heeft een boekje geschreven, dat gebaseerd is op het
geboorteverhaal dat zij altijd vertelde aan de jarige peuters en kleuters op de
Vrije School.
Het leuke aan dit boekje is dat er enkele pagina’s vrij gelaten zijn voor eigen
kaartjes, foto’s en verhalen, zodat het ook een leuk kraamcadeautje is.
Het boek van Elisabeth kost € 25,--.
Het boekje van Carien is verkrijgbaar voor € 18,--. Mocht u het boekje van
Carien meer waard vinden, dan mag dat deel aan de Christengemeenschap
gedoneerd worden.
Expositie van werk van Rien Zwijnenburg
In de zomer hebben wij (Lia en Katarina) Rien benaderd met de vraag of hij
nog eens in de Vestestraat wilde exposeren. Hij was daartoe bereid en zocht
samen met ons een zestal nieuwe schilderijen uit en richtte de tentoonstelling
in. In verband met de naderende herfst heeft hij inmiddels de drie zomerse
werken door andere vervangen Op zondag 15 september gaf hij een
toelichting op de geëxposeerde werken.
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Uit het convent
Beste mensen,
Hierbij informeer ik jullie graag over het volgende:
In de gemeente Alkmaar was er al geruime tijd een onwenselijke situatie. Op
de zondag waarop de Alkmaarse geestelijke Edith Schoneveld de
mensenwijdingsdienst moest houden in het Heilpedagogisch Instituut
Scorlewald, kwam de dienst in de Lukaskerk te vervallen omdat er geen
vervangende collega beschikbaar was.
Nu in Leiden de diensten op zondag in een veertiendaags ritme plaatsvinden,
werd mij gevraagd of ik op de Scorlewaldse zondag in de gemeente Alkmaar
zou kunnen vervangen. Na het overleg van Ernst Terpstra met het bestuur van
Alkmaar en de voorzitter van het bestuur in Leiden heb ik toegezegd om op
de zondagen 13 oktober, 10 november en 8 december in de gemeente
Alkmaar de dienst te houden. Vervolgens zal blijken of deze vervanging ook in
2020 kan worden voortgezet.
Gespreksgroep met jonge moeders
Eind juni zijn wij begonnen met een gespreksgroep voor jonge moeders over
de jaarfeesten en hun betekenis in religieuze en algemeen menselijke zin. Een
keer in de maand komen wij (twee moeders en ondergetekende) op
vrijdagochtend in de Vestestraat bijeen om aan het thema te werken. Het zijn
inspirerende, levendige ochtenden.
Katarina Knijpenga
Dank aan de gemeente
Hierbij danken wij jullie hartelijk voor jullie gulle vakantiebijdragen.
Siegwart en ik kijken terug op twee ontspannen, nazomerse weken in de
Vulkaan-Eifel. Dankzij dit bosrijke gebied konden we ook bij warm weer
heerlijk in de schaduw wandelen en genieten van het licht dat getemperd werd
door het groen van de loofbomen.
Intussen ben ik, toegerust met nieuwe energie, aan het volgende werkjaar
begonnen.
Siegwart en Katarina Knijpenga
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Algemene informatie
Kerkgebouw: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.
Geestelijke: Katarina Knijpenga,
Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden.
Tel. 071-5727618
Email: k.knijpenga@hotmail.com
Afwezigheid geestelijke:
* 23 t/m 25 september (synode in Zeist)
* 18 t/m 20 november (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 (december 2019 t/m februari 2020) is zondag 3 november.
De verschijningsdatum van het volgende gemeentebericht is zondag
17 november. 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.

