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Ten geleide

In vroeger jaren toen wij in de zomer naar een vakantieverblijf in
Oostenrijk reden, overnachtten wij onderweg bij voorkeur nabij
Rothenburg ob der Tauber, een in middeleeuwse stijl gebouwd stadje in
Beieren. Wat ons daar naartoe trok, was het beroemde houtsnijwerk van
Tilman Riemenschneider (1460-1531) boven het 'Heiligblutaltar' in de Sint
Jakobskerk.
Het midden van dit indrukwekkende kunstwerk vormt de scène van 'Het
laatste Avondmaal'. Je ziet de leerlingen, die zojuist van Christus hebben
gehoord dat één van de twaalf hem zal verraden, emotioneel bewogen,
radeloos en bedroefd. Één leerling staat op de voorgrond: Judas en
tegenover hem Christus die boven allen uitsteekt (zie afbeelding op de
omslag). Hij staat op het punt om Judas het brood te geven. (Op de vraag
van de leerling die aan zijn borst lag, had Jezus geantwoord: "Het is degene
voor wie ik het brood zal indopen en aan wie ik het zal geven" (Johannes
13:26 ).
In het strenge handgebaar en in de ernst van zijn gelaat lees je de
woorden: "Wat je wilt doen, doe het snel" (Joh. 13:27). Uit de houding van
zijn hoofd en uit zijn ogen echter spreken liefde en medelijden met deze
leerling en met zijn lot dat onlosmakelijk met het zijne is verbonden.
Riemenschneider beeldt Judas niet uit als een slecht mens, zoals vele
middeleeuwse kunstenaars, maar als een man met een markant karakter
die door zijn verraad wilde bewerken, dat Christus zich als Messias in de
aardse wereld zou openbaren.
De kunstenaar heeft een duidelijke boodschap voor de beschouwer: Op de
voorste rij, aan de linkerkant van Judas, wendt zich één van de leerlingen
met een uitnodigend gebaar tot de beschouwer en opent de tafelronde
voor nieuwe gasten. Degene die zich bij de ronde voegt, zal echter ook de
blik van Christus ontmoeten en moeten standhouden. Want sluimert niet
in ieder mens een 'Judas'? Evenals deze leerling ontbreekt het ons dikwijls
aan vertrouwen in de Geest. Het is een dagelijkse worsteling om te leven
en te werken in deze materiële wereld en tegelijkertijd Hem te dienen die
spreekt: "Mijn rijk is niet van deze wereld" (Joh.18:36).
Katarina Knijpenga
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De feesttijden

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 3 maart t/m 3 april (N.B.)

Donderdag 3 maart (Duitstalig), zondag 6 maart, donderdag 17 maart,
zondag 20 maart, donderdag 31 maart (Duitstalig) en zondag 3 april.
Nota bene: Op zondag 27 maart begint de zomertijd en gaat de klok één
uur vooruit.

De diensten in de Stille Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag

10 april 10.30 uur
14 april 10.00 uur
15 april 10.30 uur

De diensten in de Paastijd

Eerste Paasdag, zondag 17 april, donderdag 28 april (Duitstalig), zondag 1
mei, zondag 8 mei, donderdag 12 mei en zondag 22 mei.

De diensten in de Hemelvaartstijd en met Pinksteren
Hemelvaartsdag
Donderdag
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag

26 mei
02 juni
05 juni
06 juni

10.30 uur
10.00 uur (Duitstalig)
10.30 uur
10.30 uur (Duitstalig)

Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:
Drie Pinksterdagen:

zondag 6 februari t/m zaterdag 19 maart
zondag 20 maart t/m zaterdag 16 april
zondag 17 april t/m woensdag 25 mei
donderdag 26 mei t/m zaterdag 4 juni
zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 mei

Het evangelie in de dienst
06 maart

Mattheüs 4: 1-11

13 maart
20 maart
27 maart
03 april
10 april
14 april
15 april
16 april
17 april
24 april

Mattheüs 17: 1-13
Lukas 11: 14-36
Johannes 6: 1-15
Johannes 8: 1-12
Mattheüs 21: 1-11
Lukas 23: 13-32
Johannes 19: 1-15
Johannes 19: 16-42
Markus 16: 1-15
Johannes 20: 19-29

01 mei
08 mei
15 mei

Johannes 10: 1-21
Johannes 15: 1-15
Johannes 16: 1-23

22 t/m
25 mei
Johannes 14: 1-21
26 mei t/m
04 juni
Johannes 16: 24-33
05 juni
Johannes 14: 23-31

Gemeenteliederen
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:
Pinksteren:

De verzoeking van Jezus in de
woestijn
De verheerlijking op de berg
De uitdrijving van demonen
De spijziging van de vijfduizend
De overspelige vrouw
De intocht in Jeruzalem
Jezus voor Pilatus
De bespotting
Kruisiging en graflegging
Het Paasevangelie
De Herrezene verschijnt aan de
tien leerlingen en aan Thomas
De goede herder
De ware wijnstok
De weg naar de Vader
De weg, de waarheid en het leven
Vragen in mijn naam
De belofte van de heilige Geest

Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw woorden
Wees ons nabij, o Heer / Dood noch leven
Verrezen is de Heer / De God van de vrede
Tot de hoogten / De Waarachtige
Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige

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 heeft
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de gitaar, een
lied en/of een tekst ter overweging.
Data: 27 maart, 24 april, 29 mei en 19 juni.

Cursus over het evangelie in de loop van het jaar

Dinsdagochtend, 10.30-11.45 uur.
Deze cursus is in september 2021 begonnen en wordt begeleid door
Katarina Knijpenga.
De bijeenkomsten vinden in een veertiendaags 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:
01 maart
Mattheüs 20:1-16
15 maart
Mattheüs 17: 1-13
29 maart
Johannes 6:1-15 en 26 -36
12 april
Mattheüs 21: 18-32
26 april
Johannes 20:19-29
10 mei
Johannes 10: 1-21
24 mei
Johannes 16: 1-23
07 juni
Johannes 14

Gesprek over de mensenwijdingsdienst

Zondag 6 maart, 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.

Lezing: “Het maakt uit hoe je sterft”

Zaterdag 12 maart, 10.30 -12.00 uur.
De lezing gaat over euthanasie en zelfdoding en wordt gehouden door
Thom Kloes.
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee.
Graag een vrijwillige bijdrage na afloop.
Thom Kloes heeft het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ samengesteld. Hij
is vrijwilliger bij “113” zelfmoordpreventie en voorzitter van het bestuur
van de Christengemeenschap Gemeente Zeist.
Het eerste gedeelte van zijn – zo nu en dan interactieve – voordracht zal
gaan over de vraag waar de veel voorkomende gedachten over zelfmoord
en euthanasie vandaan komen en hoe we daarmee om kunnen gaan.
In het tweede, hierop aansluitende gedeelte, staan we stil bij de vraag wat
we over de drempel ‘mee kunnen nemen’ en wat we beter achter ons
kunnen laten.

Gesprek: “Leren leven met een virus”

Zondag 20 maart, 12.00-13.00 uur.
De leden van de Programmacommissie nodigen jullie uit om over het
bovengenoemde thema met elkaar in gesprek te gaan.
Na een opmaat van Carien en Tromp is het woord aan jullie.

Jaarlijkse ledenvergadering

Zondag 3 april, 12.00-13.00 uur.
Alle leden ontvangen een schriftelijke uitnodiging en de agenda voor deze
vergadering.
De financiële stukken worden per mail verzonden. Wanneer u niet over
een printer beschikt en graag een print hebt, kunt u deze aanvragen bij
Tromp de Vries, e-mail: trompdevries@casema.nl.

Belangstellenden kunnen de uitnodiging en de financiële stukken
aanvragen bij Tromp de Vries.

Mededelingen

(Zie ook het korte verslag van de vorige ledenvergadering onder
Mededelingen op blz. 9).

Kort verslag van de Ledenvergadering gehouden op 31 oktober
2021 in de Vestestraat

Gesprek over de mensenwijdingsdienst

De volgende leden hebben zich voor deze vergadering van tevoren
afgemeld: Siegwart Knijpenga, Milange Zee, Annelies de Wijn, Elisabeth
Koopmans, Lieuwe Zigterman, Truus Zwart, Martha en Fred Meursing en
Frans Lempers.

Palmzondag 10 april, 12.00-12.45 uur.

Lezing van het Lijdensevangelie

Goede Vrijdag 15 april, 15.00 uur.
Er wordt het Lijdensevangelie gelezen volgens de evangelist Markus,
omlijst door muziek.

Heilige Geest en helende Geest

Zondag 8 mei, 12.00 - 12.45 uur.
Korte inleiding over het boven genoemde thema door Katarina Knijpenga
en aansluitend gesprek.

De Hemelvaart van Christus en de belofte van zijn wederkomst

Hemelvaartsdag 26 mei, 12.00-12.45 uur.
Aansluitend aan de dienst zal Katarina Knijpenga het thema inleiden met
een beeldbeschouwing over de Hemelvaart van Christus. Deze mondt uit in
de belofte van zijn wederkomst door de twee mannen in witte gewaden
(Handelingen 1:11).
Vervolgens zullen wij stil staan bij de vraag wat deze beide gebeurtenissen
met elkaar verbindt.

Vooraankondiging:

Landelijke leden-en besturendag op zaterdag 23 april in de Gemeente
Zeist.

Tijdens de vergadering waren aanwezig 12 personen, namelijk: Lida Vegt,
Pepo Altmann (Belangstellende), Ria van Amsterdam, Ina de Vries, Jolande
Bresser, Lia Vroonland (Pm), Carien van Westing (Vz), Charlotte Schouw
(Belangstellende), een lid, Gina Boer, Tromp de Vries (Secr.) en Katarina
Knijpenga (Convent).
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
19 mei 2019
Het korte verslag van de ledenvergadering gehouden op 19 mei 2019
wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. Het verslag was eerder per
e-mail aan de leden gestuurd.
3. Terugblik van het bestuur op het afgelopen jaar
Het bestuurlijk jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd met dank aan de
secretaris. Ook dit verslag was eerder per e-mail aan de leden verstuurd.
4. Financieel jaarverslag
De financiële overzichten van Lia en Frans waren eerder toegestuurd. Deze
zien er goed en overzichtelijk uit. De kascommissie bestaande uit Ina de
Vries en Gina Boer hebben de cijfers ruim voor de ledenvergadering
goedgekeurd.

Carien benadrukt dat als de ledenvergadering akkoord gaat met de inhoud
van de overzichten aan het bestuur decharge wordt verleend. In 2020 is
een tekort vastgesteld van 480 euro. Voor 2021 is een tekort begroot van
3775 euro (het financiële jaar is nog niet voltooid). Het bestuur stelt voor
de tekorten te dekken vanuit de Algemenen Reserve.
De ledenvergadering gaat akkoord met de inhoud van de financiële
overzichten en het voorstel van het bestuur. Omdat Frans zich heeft
teruggetrokken en Lia als Penningmeester met ingang van september 2021
geen deel meer uitmaakt van het bestuur wordt de volgende “oplossing”
voorgesteld aan de ledenvergadering. Lia is bereid om het
“huishoudboekje” van de gemeente te blijven verzorgen en Lieuwe
Zigterman is bereid gevonden om de financiële overzichten te maken en
het bestuur te vertegenwoordigen in het Penningmeesteroverleg. De
ledenvergadering gaat akkoord met deze noodoplossing. Het bestuur gaat
vanaf september dus verder met 3 leden, waarbij zij wordt ondersteund
voor het financiële werk door Lia en Lieuwe. Het Landelijk Bestuur zal door
Carien worden ingelicht over deze constructie.
Lia en Frans worden hartelijk bedankt voor het gedegen werk dat zij
jarenlang hebben geleverd.
5. Landelijke zaken: Landelijke Raad (LR), Penningmeesteroverleg (PMO)
Carien meldt dat de sfeer in de vergaderingen van de Landelijke Raad
duidelijk is verbeterd. Zij zal de gemeente blijven vertegenwoordigen in de
LR. Op 20 november wordt de volgende vergadering gehouden in Alkmaar,
waarbij het ouderenbeleid centraal zal staan. Carien vraagt hoe er gedacht
wordt over bijv. huisvesting voor ouderen en nodigt eenieder uit om de
wensen kenbaar te maken, dan zal zij deze inbrengen in de LR.
Op 14 mei wordt er een conferentie gehouden met Peter Selg over het
thema ‘Antroposofie en cultus’.
Het PMO wordt helaas niet gekenmerkt als een rustig overleg. De
bevindingen van het TALF-rapport blijven centraal in de aandacht staan, in
het bijzonder de realisatie van de conclusies en aanbevelingen. Ook het
Huizenfonds vraagt de nodige aandacht om alle geestelijken van
huisvesting te voorzien. Volgens Katarina is er geen gevaar dat als de tijd
gekomen is dat zij stopt met haar werk in Leiden, ons gebouw aan de
Vestestraat verkocht zal worden in het belang van de landelijke
Christengemeenschap.

6. Dankwoord voor Lia en Frans
Frans heeft eerder te kennen gegeven dat hij geen afscheid wil, daarom
richt Carien zich in haar dankwoord alleen tot Lia en bedankt haar voor 20
jaar trouwe dienst. De trefwoorden voor Lia zijn: vertrouwen, discreet en
betrouwbaar. Katarina merkt op dat Lia altijd in staat was om positief naar
de financien te kijken en daar naar te handelen. Tromp vindt dat als je lang
met elkaar samenwerkt je elkaar ook beter leert kennen. Lia is een goed
mens dat voor haar zaken stond en zal staan. Tenslotte reageerde Lia en zei
dat in de lange periode van haar inzet er tevens ruimte was voor
persoonlijke groei, waar zij dankbaar voor is.
7. Technische Commissie
Voor zowel de buitenkant als de binnenkant van het gebouw staan er in de
planning geen grote werkzaamheden op stapel. De buitenkant is helemaal
in de verf gezet en de wand van de sacristie is vervangen.
8. Programmacommissie
De commissie ondersteunt Katarina en fungeert als haar klankbord. Carien
benadrukt dat reacties uit de gemeente van harte welkom zijn, zodat daar
met activiteiten en cursussen op ingespeeld kan worden. In dezelfde tijd
dat de landelijke Christengemeenschap 100 jaar bestaat, zal de gemeente
Leiden haar 40-jarige bestaan vieren. Het zou mooi zijn als er vanuit de
gemeente een werkgroepje gevormd kan worden, dat deze feestelijkheden
kan voorbereiden.
9. Wat verder ter tafel komt
- Lida vraagt hoe lang Katarina, gezien haar leeftijd, als geestelijke
verbonden blijft aan Leiden. Katarina antwoordt dat tot eind 2022 het
landelijk priesterbestand magertjes zal zijn. Zij hoopt tot de zomer 2023
het vol te kunnen houden, waarbij zij haar grenzen in de gaten zal
moeten houden.
- Lida en Pepo vertellen over de landelijke dag voor leden en
belangstellenden. Er was een kleine opkomst en zij hebben twee
Nederlandse studenten van het priesterseminarie ontmoet die in ons
bewindsgebied stage lopen. Wat zijn de activiteiten (in Leiden) om het
100 jarig bestaan te vieren?

- Charlotte vindt dat er weinig bekend is over de buitenste kring van
belangstellenden. Wat kunnen wij doen om hier meer over te weten te
komen?
- Eén lid zou meer in de gemeente willen praten over actuele
onderwerpen zoals: artsen, antroposofie, landelijke dag, etc. Het lid zal
op verzoek van Carien hier een stukje over schrijven voor in het
gemeentebericht.
- Ina vindt dat gemeentevorming ook plaats kan vinden in kleine groepjes.
Ze verwijst daarvoor naar het leesgroepje over het Bijbelboek
Openbaring bij Truus.
- Lida vraagt of cursussen ook op andere dagen dan de dinsdag plaats
kunnen vinden? Katarina stelt voor dat zij een keer op bezoek komt bij
Pepo en Lida om e.e.a. rustig door te kunnen spreken.

we nu de Johannestijd als periode voor de naamgeving in gedachten. Zodra
de dag is vastgesteld laten we dat natuurlijk direct weten.
Last, but not least: toen Siegwart van de naam hoorde is hij direct aan de
slag gegaan met het maken van een eikenhouten beeltenis van de heilige
Christophorus. Deze heeft inmiddels een mooie plek in de hal van het
gebouw gekregen en kijkt toe, hoe zijn naamfeest steeds meer vorm krijgt!

10. Rondvraag
Gina vindt dat iedereen echt betrokken is bij de gemeente in Leiden.
Charlotte vraagt zich af hoe de Programmacommissie gevoed kan worden
met ideeën voor het herdenken van 100 jaar Christengemeenschap.

Samen met Silvia heb ik de bibliotheek nu helemaal kunnen inrichten. Er is
een kast met Nederlandse boeken, een kast met Duitse boeken en een kast
met boeken op GA-nummer!
En de Nederlandse kast heeft een kastje met uitleenkaarten en de Duitse
kast eveneens een kastje met Duitse uitleenkaarten.
Er staan dus heel wat schatten op u te wachten!
Kom er eens kijken en snuffelen; u zult verbaasd zijn over de inhoud van
onze bibliotheek.
Tijdens het uitzoeken van de boeken zijn er ook exemplaren gevonden die
buiten onze bibliotheek vallen of waarvan we er teveel hadden.
Die boeken staan nu op de boekentafel in de koffieruimte en mogen
gewoon meegenomen worden.
Over drie maanden gaat het restant weg.
Ook namens Silvia, wens ik u veel leesplezier!
Carien van Westing

Bericht uit de Naamgevingsgroep

In een vorig bericht vanuit de naamgroep hebben we iets verteld over hoe
we in de periode van herfst tot zomer in een aantal stappen gekomen zijn
tot de naam voor onze kerk, ons kerkgebouw in Leiden. Toen konden we op
een bijeenkomst na de dienst in oktober de naam aan de gemeente
meedelen: Christophorus.
Van het bestuur hebben we het verzoek, en het mandaat gekregen om ook
de vormgeving van de naam op de gevel van ons gebouw en het
naamgevingsfeest op te pakken.
Dit hebben we gedaan en we zitten er middenin: de keuze van het
lettertype, en het materiaal van de letters, een aanpassing en kleine
verbouwing van de voorgevel van het gebouw om de naam goed tot zijn
recht te laten komen, een bijeenkomst om nog meer te horen over de
achtergrond van de naam Christophorus, het samenstellen van een
gastenlijst en het maken van een programma voor de dag zelf.
Wanneer is die dag? Eerst dachten we aan begin maart, maar gezien het
beperkte aantal gasten dat we dan mogelijk kunnen uitnodigen, hebben

Bij dezen nog een hartelijke uitnodiging aan alle leden en belangstellenden
om het ons te laten weten als je een leuk idee hebt voor het naamfeest, of
daarbij wil helpen. Dat kunnen we goed gebruiken!
Carien, Silvia, Pepo en Charlotte

Bericht over de bibliotheek

Bibliotheek Vestestraat

Carien en Silvia hebben veel werk verzet om onze bibliotheek in te richten.
Het bestuur is heel blij met het resultaat en is dankbaar voor hun
inspanningen.
Dank jullie wel Carien en Silvia!

Priesterwijdingen in Berlijn, in Kaapstad (Zuid-Afrika) en in Toronto
(Canada)

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart zullen priesterwijdingen plaatsvinden
in de gemeente in Berlijn-Wilmersdorf voor de kandidaten Daniela Grieder,
Ines Kolb, Mathilde Hecq en Elisabeth Sykora.
In de weekwending van 26 en 27 maart is de wijding gepland van Andreas
van Breda in de gemeente in Kaapstad.
In de weekwending van 14 en 15 mei zijn priesterwijdingen gepland in de
gemeente in Toronto. Vier kandidaten worden daarop voorbereid.

Uit het bestuur

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 8 maart, 5 april en 17 mei ,
10.00-12.00 uur in de Vestestraat.

Uit het convent

De periode van Advent tot Driekoningen vroeg ook dit jaar weer extra inzet
van ministranten, musici en gastvrouwen. Maar ook achter de schermen
was er veel werk: Het kerstaltaar werd ingericht, het stalletje met de kribfiguren naast de ingang van de kerkruimte opgebouwd en de kerstboom in
de hal versierd.
Een warme dank aan allen die hun handen uit de mouwen hebben
gestoken!
Hartelijk dank voor de mooie Kerst-en Nieuwjaarsgroeten die Siegwart en
ik van u hebben ontvangen.
Tot slot willen we graag langs deze weg onze dank betuigen aan een
‘anonieme Piet' die ons in december een pakje stuurde.
Katarina Knijpenga

Samenvatting notulen van de Landelijke Raad (van de vergadering
van 25 september gehouden in Amsterdam)

Na vier jaar heeft Wietse de Vries uit Alkmaar de voorzittershamer
neergelegd. Zijn opvolger, Esther Szabo stelt zich tijdens deze vergadering
voor en wordt bevestigd.
Tijdens de ochtend houdt de vergadering zich bezig met het inhoudelijke
thema van de gemeenschapsvorming.
In de middag komen ‘zakelijke’ onderwerpen aan de orde als de
halfjaarcijfers, verslag van de werkgroep huisvesting en berichten van de
bewindsdrager en het landelijk bestuur. Vooruitgekeken werd naar de
landelijke dag voor leden en belangstellenden (9 oktober) waarvoor nog
plaatsen vrij zijn en een studiedag met Peter Selg rond het thema
Antroposofie en cultus (14 mei 2022). Ook werd gekeken hoe gemeenten
zich voorbereiden m.b.t. de viering van honderd jaar Christengemeenschap
volgend jaar in Dortmund.
Veel aandacht ging uit naar een studie over antroposofische ouderenzorg.
Ook werd uitgebreid gesproken over de technische verbetering van de
website en plannen voor een toekomstig communicatiebeleid waarin een
moderne website een rol speelt.

Ingekomen stukken

Algemene informatie
Geestelijke: Katarina Knijpenga
Donizettilaan 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: dinsdag 19 t/m zondag 24 april.
Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.
Informatie: Carien van Westing,
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 tijdschrift ‘In beweging’, 4 x per jaar.
Redactie:
Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl; tel.
071-5416732.
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het
gemeentebericht van juni t/m augustus 2022 is zondag 15 mei 2022.
De verschijningsdatum is Hemelvaartsdag 26 mei.
Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen s.v.p.
schriftelijk naar het adres van de kerk.
Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over de
Christengemeenschap, nationaal en internationaal, vindt u op de
website: 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.

