Beweging tot religieuze vernieuwing
Gemeentebericht Leiden

Maart - Juni 2017

Bladzijde
Ten geleide

1

Rondom de diensten

2

Mensenwijdingsdienst
Zondagsdienst voor kinderen

2
4

Andere bijeenkomsten in de kerk

5

Mededelingen

9

Uit het gemeenteleven
Uit het bestuur
Uit het convent

Ingekomen stukken
Algemene informatie
Agenda (inlegvel)

Illustratie op de omslag:
Detail van reliëf op bronzen Bernwarddeur

9
10
10
11

Ten geleide
Het verhaal van Maria Magdalena aan wie de Herrezene als eerste verschijnt
(Joh. 20: 11-18), is door vele kunstenaars vorm gegeven, zo ook door Bernward
von Hildesheim (960-1022).
Het kunstwerk, een bronzen reliëf, is te zien boven aan de rechtervleugel van de
bronzen deur in de domkerk te Hildesheim. Het is het sluitstuk van een grote
ontwikkelingsboog in zestien taferelen die uitgaat van de schepping van de mens,
omlaag voert in de verwijdering van diens goddelijke oorsprong als gevolg van de
zondeval (linkervleugel) en weer omhoog leidt naar het rijk van de goddelijke
Vader, door de offerdaad van Christus (rechtervleugel). In het midden van het
bovengenoemde reliëf, waarvan op de omslag slechts een detail kon worden
afgedrukt, zien wij de Herrezene, staande op een brug die naar een geopende
poort leidt. In zijn linkerhand draagt hij de kruisstaf als teken van zijn
overwinning. Hij heft reeds zijn linkervoet op om de poort te betreden, maar
wordt tegen gehouden door zijn rechtervoet. Hij keert zich van de poort af en
wendt zich tot Maria Magdalena die, overweldigd door verdriet, op de grond
ligt. Zij heeft haar ogen opgeheven, de geopende, tastende handen zoeken haar
meester. Opvallend is het gebaar van Christus’ rechterhand. Het wijst haar niet af
in de zin van ‘raak mij niet aan’. Het benadrukt veeleer de opdracht die hij haar
geeft: ‘Ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik ga op tot mijn Vader en uw
Vader, mijn God en uw God.’
Bernward geeft Christus hier weer als de bruggenbouwer tussen mens en God.

Katarina Knijpenga
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Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in 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 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 5 maart t/m 8 april
Zondag 5 maart, donderdag 9 maart, zondag 12 maart, donderdag 16 maart,
zondag 19 maart, donderdag 23 maart, zondag 26 maart (N.B.), zondag 2 april
en donderdag 6 april (Duitstalig).
N.B. Op zondag 26 maart begint de zomertijd en gaat de klok een uur vooruit.
Diensten in de Stille Week en met Pasen
Palmzondag
9 april
10.30 uur
Witte Donderdag 13 april
10.00 uur
Goede Vrijdag 14 April 10.30 uur
Stille Zaterdag 15 april
10.30 uur
Eerste Paasdag 16 april
10.30 uur
Diensten van 20 april t/m 24 mei
Donderdag 20 april, zondag 23 april, donderdag 4 mei, zondag 7 mei,
donderdag 11 mei (Duitstalig), zondag 14 mei en donderdag 18 mei.
Diensten in de Hemelvaartstijd en met Pinksteren
Donderdag
25 mei
10.30 uur (Hemelvaartsdag)
Zondag
28 mei
10.30 uur
Donderdag
1 juni
10.00 uur (Duitstalig)
Eerste Pinksterdag
4 juni
10.30 uur
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Diensten van 8 t/m 23 juni
Donderdag 8 juni, zondag 18 juni, donderdag 22 juni (Duitstalig).
De feesttijden
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:
Drie Pinksterdagen:
Trinitarische tijd:

zondag 5 februari t/m zaterdag 18 maart
zondag 19 maart t/m zaterdag 15 april
zondag 16 april t/m woensdag 24 mei
donderdag 25 mei t/m zaterdag 3 juni
zondag 4, maandag 5, dinsdag 6 juni
woensdag 7 t/m vrijdag 23 juni

Het evangelie in de dienst
5 maart
Mattheüs 4: 1-11
12 maart
Mattheüs 17: 1-13
19 maart
Lukas 11: 14-36
26 maart
Johannes 6: 1-15
2 april
Johannes 8: 1-12
9 april
Mattheüs 21: 1-11
13 april
Lukas 23: 13-32
14 april
Johannes 19: 1-15
15 april
Johannes 19: 16-42
16 april
Markus 16: 1-20
23 april
Johannes 20: 19-29
30 april
Johannes 10: 1-21
7 mei
Johannes 15:1-17
14 mei
Johannes 16:1-23
21 t/m 24 mei Johannes 14: 1-21
25 t/m 3 juni
Johannes 16: 24-33
4 juni
Johannes 14: 23-31
11 juni
Johannes 3: 1-16
18 juni
Johannes 4: 1-26

De verzoeking in de woestijn
De verheerlijking op de berg
De uitdrijving van een demon
De spijziging van de vijfduizend
De overspelige vrouw
Intocht in Jeruzalem
Jezus voor Pilatus
Veroordeling door Pilatus
Kruisiging en graflegging
Het Paasevangelie
Thomas wordt gelovig
‘Ik ben de goede herder’
‘Ik ben de ware wijnstok’
‘Ik ga tot de Vader’
‘Ik ben de weg’
‘Sterkt uw moed’
De belofte van de Heilige Geest
Jezus in gesprek met Nikodemus
Jezus spreekt met een Samaritaanse
vrouw
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Gemeenteliederen
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:
Pinksterdagen:
Trinitarische tijd:

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
Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw
woorden

Zondagsdienst voor 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 christelijke jaarfeesten wordt er weleens van dit ritme en
ook van de tijd afgeweken.
Data:
19 maart
10.00 uur
2 april
11.45 uur
16 april
10.00 uur (Eerste Paasdag)
14 mei
10.00 uur
4 juni
10.00 uur (Eerste Pinksterdag)
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.
N. B. Op zondag 2 april vervalt het verhaal vooraf.
Het evangelie in de zondagsdienst
19 maart: Lukas 18
2 april
Mattheüs 13
16 april
Johannes 20
14 mei
Johannes 10
4 juni
Handelingen 2

De rijke jongeling
Het onkruid tussen het goede zaad
Maria Magdalena ontmoet de Herrezene
De goede herder
Pinksteren
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Liederen in de zondagsdienst
Lijdenstijd: Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn
Paastijd: Open breekt de aarde (16 april)
Ik zeg het allen dat Hij leeft (14 mei)
Pinksteren: Hemelse vlammen
Sacramenten
Op zaterdag 18 maart om 10.30 uur zal de mensenwijdingsdienst plaatsvinden
voor Frans Koot, geboren op 20 juli 1945, overleden op 27 februari 2017.
Op zaterdag 25 maart om 10.30 uur zal de mensenwijdingsdienst plaatsvinden
voor Bart Roeleveld, geboren op 21 augustus 1963, overleden op 8 februari
2017.
Het sacrament van de priesterwijding wordt voltrokken op 25 en 26 februari in
Stuttgart, op 4 en 5 maart in Hamburg en op 11 en 12 maart in Forest Row
(UK). Hierop worden voorbereid: Birgit Häckermann (D), Tabea Hattenhauer
(D), Bernhard Konrad Oswald (Zwit), Siobhán Porter (UK), Ioanna
Panagiotopoulos (Australië), Philippe Obertin (Fr.), Patrizia Gagliano (It),
Selina Horn (UK), Robert Katz (Israël), Sebastian Otto (D), Rasa Kabailaite
(Litouwen), Aliki Kristalli (D).

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, en lied en/of een tekst ter
overweging.
Data: 30 april, 21 mei en 11 juni (gewijzigde datum).
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Cursus over het Johannesevangelie
Dinsdag 19.30 – 21.00 uur
Deze cursus vindt in een driewekelijks ritme plaats en wordt begeleid door
Katarina Knijpenga.
Data 7 en 28 maart, 11 april, 2 en 23 mei en 20 juni.
Cursus over de zeven zendschrijven in de Openbaring van Johannes
Zaterdag 10.30 – 11.45 uur
Deze cursus is op 18 februari begonnen en wordt in een driewekelijks ritme
voortgezet.
Data: 11 maart, 1 en 22 april.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Drieluik
Hoe is vuur werkzaam
I In het offer?
Zondag 12 maart, 12.00 – 13.00 uur
Inleiding door Tromp de Vries
II Als teken van Gods nabijheid?
Zondag 26 maart, 12.00 – 13.00 uur
Inleiding door Louise Pino
III Als transformerende kracht?
Zondag 23 april, 12.00 – 13.00 uur
Inleiding Katarina Knijpenga
Met deze drie bijeenkomsten die door leden van de programmacommissie
worden voorbereid, willen wij elkaar warm maken voor het thema van de
Internationale Pinksterconferentie ‘Spelen met vuur’. Na een korte inleiding over
één van de drie aspecten van het bovengenoemde drieluik zullen wij met elkaar in
gesprek gaan.
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Tarwe zaaien
Zondag 2 april, 12.15 – 13.00 uur
Op deze zondag begint de zondagsdienst voor kinderen om 11.45 uur.
Aansluitend is er sap, koffie, thee en iets lekkers in de gemeenteruimte. Er wordt
gezongen en een verhaal verteld. Dan is de beurt aan alle grote en kleine boeren
en boerinnen om tarwe te zaaien in hun potje en in de grote bak van de kerk.
Meenemen: een potje of bakje met aarde.
Graag na afloop een vrijwillige bijdrage.
Archeologie op het breukvlak, van Jeruzalem tot ver over de Jordaan
Zaterdag 8 april, 10.30 uur
Lezing door Jeannette Boertien
Graag een vrijwillige bijdrage na afloop

Archeologie is mijn vak, en de Zuidelijke Levant is mijn werkterrein.
Dit is geologisch gezien een bijzonder breukvlak tussen oost en west met daarin
een vallei die noord en zuid met elkaar verbindt. Hier heeft de geschiedenis diepe
sporen achtergelaten. Ik groeide op in Jeruzalem, in een omgeving waar aandacht
en groot respect was voor christelijke, joodse en islamitische mystiek. Vanuit
mijn verbondenheid met deze streek, mijn verbinding met het esoterisch
christendom en met antroposofie werk ik als archeoloog in dit gebied. Ik ben
geboeid door periodes van verandering, het breukvlak in de tijd. In de
geologische structuur van de zuidelijke Levant staat de Jordaan symbool voor dit
breukvlak; de Jordaan stroomt in de lange Riftvallei die Afrika verbindt met
Eurazië. In het gebergte ten westen van deze rivier ligt Jeruzalem, de twistappel
en de navel van de wereld. Zowel de rivier als de stad verbinden dit gebied met
de mensheid over de hele wereld door het mysterie van Golgotha. Als archeoloog
heb ik bewust voor dit gebied gekozen, het is een vakgebied waarin Jeruzalem en
de rivier de Jordaan een grote rol spelen. Mijn inspiratie daarover wil ik graag
met jullie delen.
Jeannette Boertien
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Bijeenkomsten in de Stille Week
De diensten in de Stille Week zullen beginnen met een korte toespraak over de
plaatsen van het lijden en sterven van Jezus Christus in en nabij Jeruzalem.
Palmzondag 9 april, 10.30 uur
De tempel op de berg Moria
Witte Donderdag 13 april, 10.00 uur
De herberg van de Essenen
Goede Vrijdag 14 april, 10.30 uur
De weg van Gethsemane naar Golgotha
Stille Zaterdag 15 april, 10.30 uur
Golgotha en het graf in de tuin
Lezing van het Lijdensevangelie
Op Goede Vrijdag 14 april wordt om 15.00 uur het Lijdensevangelie gelezen
volgens de evangelist Lukas, omlijst door muziek.
De veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart – een bijzondere tijdsruimte
Hemelvaartsdag 25 mei, 12.00 – 12.45 uur
Aansluitend aan de dienst zal Siegwart Knijpenga een beschouwing houden over
het bovengenoemde thema.
Oproep
Met heel veel plezier hebben Ina de Vries, Jerphien en Carien afgelopen
maandagmiddag (20 februari) in de kerk schoongemaakt.
Dat willen we weer doen op de maandagmiddagen 3 april en 15 mei.
3 April zal de grote voorjaarsschoonmaak worden voor het Paasfeest!
Wie komt ons helpen?
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We beginnen om 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Opgeven in de kerk op de lijst of bij Carien. (0652342851)
Werbeckzang
Op donderdagavonden wordt er gezongen vanaf 20.00 uur.
Data: 9 en 23 maart, 6 en 20 april,
Informatie bij Ina van der Post, tel. 071-5140976

Externe activiteit in ons kerkgebouw

Op woensdagochtenden (9.00 – 11.15 uur) vinden in de koffieruimten twee
cursussen plaats van Lieneke Schotanus (Mirtetak: muziek met het jonge kind).
Zij heeft de ruimte voorlopig gehuurd voor februari en maart.

Mededelingen
Uit het gemeenteleven
Op 16 februari j. l. is Christine Mundschin Dekkers als lid toegetreden tot onze
gemeente.
Hartelijk welkom, Christine!
Op 8 februari j.l. overleed in Eindhoven Bart Roeleveld, geboren 21 augustus
1963. In de maanden dat Bart bij zijn nicht Jolande Bresser logeerde (najaar
2015 tot Pasen 2016), nam hij deel aan de diensten in Leiden. Later, wonende
in Eindhoven, bezocht hij de diensten in Veldhoven.
Na zijn overlijden werd Bart naar een uitvaartcentrum in Leiden gebracht, waar
op zondag 12 februari het eerste deel van de uitvaartdienst voor Bart werd
gehouden. Het tweede deel van deze dienst werd voltrokken aan het begin van de
afscheidsbijeenkomst in Wassenaar.
De mensenwijdingsdienst voor Bart zal worden gehouden op zaterdag 25 maart
om 10.30 uur in Leiden. Aansluitend aan deze dienst is er gelegenheid om
herinneringen aan Bart met elkaar te delen.
Katarina Knijpenga
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Uit het bestuur
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 7 maart, 4 april, 16 mei en 20 juni.
Ledenvergadering
Het is gebruikelijk dat wij U in maart uitnodigen voor de jaarlijkse
ledenvergadering.
Dit jaar zal dat niet in maart zijn, maar op een later tijdstip. Dat komt omdat
Frans Lempers door gezondheidsproblemen niet in staat is Lia bij te staan met
het maken van het financiële jaaroverzicht.
Het bestuur wenst Frans beterschap en een voorspoedig herstel.
Wel heeft Lia in het bestuur kunnen melden dat de financiële gezondheid van de
gemeente goed is. Dat is een verheugende omstandigheid.
Over enkele wekenhopen wij U te kunnen berichten wanneer de jaarvergadering
gehouden gaat worden.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Carien van Westing
Uit het convent
Beste mensen,
Sinds de Advents- en Kersttijd zijn er al meer dan twee maanden verstreken.
Desondanks heb ik de behoefte om allen die zich toen hebben ingezet, hartelijk
te danken. Door de vele diensten was er extra inzet nodig van de ministranten, de
musici en de gastvrouwen. Handige handen zorgden voor een schone, feestelijk
versierde kerk en – last but not least – voor mooie schapenwollen engelen, het
kerstcadeau voor de kinderen.
Katarina Knijpenga
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Ingekomen stukken
Samenvatting van de vergadering van het landelijk bestuur (LR 2017-01)
gehouden op 28 januari 2017 te Amsterdam
Tijdens de vergadering werd met algemene stemmen de benoeming goedgekeurd
van Rudolf van Lierop. Tevens werd Ellis Booi herbenoemd. Zij begint aan een
tweede termijn en is de secretaris van het landelijk bestuur.
De vergadering werd door Ellis Booi en Jaap van Dijk bijgepraat over de
ontwikkelingen bij de organisatie van de Internationale Pinksterconferentie die in
juni wordt gehouden in Den Bosch.
Het jaarverslag 2016 van de landelijke raad werd goedgekeurd.
Van het werkplan van het landelijk bestuur over 2017 werd kennis genomen.
Grote prioriteit van het bestuur zal dit jaar liggen bij een goede organisatie van
de Pinksterconferentie.
Besproken werd dat ook de landelijke raad beleid kan initiëren. Om dit te
stimuleren zal in de toekomst een agendapunt worden opgenomen waarin leden
van de raad met voorstellen kunnen komen.

Pinksterconferentie 2017
Organisatie
De organisatie van de Internationale Pinksterconferentie gaat z’n laatste fase in.
Alle onderdelen worden nu in elkaar geschoven en moeten op hun plek komen,
ook letterlijk moet voor elk onderdeel vastgesteld worden op welke vierkante
meters het plaats zal gaan vinden. Het is als een hele grote puzzel waarvan elk
stukje uiteindelijk op de juiste plek moet worden ingevoegd.
Ambassadeurs
Het is voor de organisatie van cruciaal belang om in elke gemeente een vast
aanspreekpunt te hebben. Gelukkig hebben de meeste gemeenten inmiddels een
ambassadeur benoemd. Vooral in deze laatste maanden komt het aan op korte
communicatielijnen en snelle uitwisseling van informatie. Het organisatiecomité
is erg geholpen als er in elke gemeente een ambassadeur is.
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Vrijwilligers
Er zijn veel vrijwilligers nodig voor uiteenlopende taken. De verschillende
taakgroepen (bijvoorbeeld cultus, programma, cultuur en entertainment,
logistiek) bepalen zelf waar ze vrijwilligers voor nodig hebben. U kunt zich via
het contactformulier op de website beschikbaar stellen als vrijwilliger. Het is
prettig als u daarbij vermeldt waar uw kwaliteiten liggen. Bijvoorbeeld of u
handig bent als het gaat om opbouwen, afbreken en het ophangen van
materialen, of in welke talen u zich redelijk vlot kunt uitdrukken. Er zijn geen
vrijwilligers nodig voor de catering, eten en drinken is geheel in handen van het
congrescentrum. Als vrijwilliger moet u er rekening mee houden dat u stukjes
van het programma mist, omdat u voor een bepaalde taak wordt ingezet. Wordt
u alstublieft niet boos als u na uw aanmelding niet meteen wordt benaderd,
misschien wel helemaal niet wordt benaderd, of wordt gevraagd voor een taak
waar uw belangstelling niet in de eerste plaats naar uitgaat. De behoefte van de
organisatie is leidend. Dat klinkt streng, maar het kan echt niet anders.
Programma
Op de website is al geruime tijd te zien welke voordrachten er ’s morgens en ’s
avonds worden gehouden. Het streven is om half maart ook de werkgroepen op
de website te hebben. Er is een rijk aanbod van werkgroepen in verschillende
talen en met verschillende activiteiten. Er kan niet alleen worden gepraat, maar
ook gezongen, gemusiceerd, geschilderd en gedanst worden. Iedereen die zich al
heeft aangemeld krijgt een email op het moment dat de werkgroepen kunnen
worden gekozen. De verwachting is dat voor eind april ook de culturele en
ontspanningsactiviteiten op de website verschijnen.
Youth Festival en kinderkamp
Bij het Paasnummer van In Beweging ontvangt u een flyer van het Youth
Festival. Ook dit programma nadert zijn voltooiing. De jongeren volgen voor
een groot deel hun eigen programma, maar sluiten op onderdelen ook aan bij het
programma voor volwassenen. De deelnemers aan het Youth Festival verblijven
ook ’s nachts op het terrein van het congrescentrum, ze overnachten in zgn.
Kartenten, dat zijn inderdaad 100% recyclebare kartonnen tenten.
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Kinderen van deelnemers, die minstens 10 jaar zijn en nog geen 14 kunnen
worden aangemeld voor het speciale Pinksterconferentie kinderkamp op ons
eigen kampterrein Berka. Ze worden met een bus in Den Bosch opgehaald en
ook weer teruggebracht.
Overnachtingsadressen en vervoer
Er is nog veel hulp nodig om deelnemers onderdak te krijgen. Er zijn
verschillende gemeenten die zich inzetten om een bepaalde groep op te vangen.
Eindhoven zet zich in voor deelnemers die uit Oost-Europa komen, Rotterdam
richt zich op Latijns-Amerika. Deze bezoekers die van ver komen willen vaak
ook een paar dagen langer blijven en van de gelegenheid gebruik maken om wat
meer van ons land te zien. Aan alle gemeenten die binnen een redelijke
reisafstand van Den Bosch liggen vragen we om mee te helpen zoeken naar
overnachtingsadressen, bij gemeenteleden of anderen thuis (zie Bedplaza op de
website), maar ook budgethotels of andere betaalbare mogelijkheden. Bedenkt u
ook of u vervoer kunt aanbieden van en naar het congrescentrum. Voor dit alles
is de ambassadeur binnen uw gemeente de eerste aanspreekpersoon.
Geld
Hoe kostbaar is in deze tijd waarin meer muren worden opgetrokken dan
afgebroken de ervaring om deel uit te maken van een wereldomspannende
beweging. We komen er niet onderuit dat deze ervaring ook letterlijk kostbaar is.
Deelnemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa, Latijns-Amerika, of Australië hebben
financiële ondersteuning nodig om te kunnen komen. Als u daarbij kunt helpen,
kunt u uw gift overmaken aan uw eigen gemeente o.v.v. ‘Ondersteuning deelname
Pinksterconferentie 2017’. Giften kunt u ook rechtstreeks overmaken op de
bankrekening van de conferentie: De Chr gem schap Whitsun 2017, NL14
INGB 0007 5547 10. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
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Computerhulp Pinksterconferentie
Beste mensen,
De organisatie van de Pinksterconferentie is in volle gang!
Met man en macht wordt gewerkt om het tot een succesvol evenement te laten
worden.
En zoals gebruikelijk gaat veel over het internet. Zo ook de aanmeldingen en de
informatie.
Voor wie geen computer heeft of problemen heeft met het inloggen op de site
heb ik mij beschikbaar gesteld om jullie daarbij te helpen. (Voor zover het in
mijn vermogen ligt, maar het meeste zal wel lukken!)
Mocht je daar gebruik van willen maken, zeg, bel of mail mij!
Met vriendelijke groet,
Carien van Westing
Tel. 0652342851
Email: carienvanwesting@hotmail.com
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Algemene informatie
Kerkgebouw:
Geestelijke:

Vestestraat 49, 2312 SW Leiden
Katarina Knijpenga
Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden
Email: k.knijpenga@hotmail.com
Tel. 071-5727618 Fax 071-5727617

Afwezigheid geestelijke:
24 t/m 26 april
(synode in Zeist)
11 t/m 16 juni
(internationale synode in Berlijn)
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:
Informatie:
Penningmeester:
Bank:
Uitgave:
Kosten:
Redactie:

Vestestraat 49, 2312 SW Leiden
Carien van Westing, telefoon: 071-7505016 of 0652342851
Lia Vroonland
ING-bank
IBANnr. NL80INGB0003111310 en
Triodosbank Zeist IBANnr. NL38TRIO0212123319
Beide rekeningen t.n.v. De Christengemeenschap Leiden
Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.
€ 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending van het
landelijke tijdschrift ‘In beweging’, 4x per jaar.
Lia Vroonland en Frans Lempers
mail: 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 21 mei.
De verschijningsdatum van het volgende gemeentebericht is zondag 4 juni.
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.

