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Ten geleide 
 
Op 16 september zijn de honderd jaar sinds de stichting van de 
Christengemeenschap in 1922 rond. Het eeuwfeest zal worden gevierd met de 
wereldwijde conferentie  in Dortmund in de feesttijd van de aartsengel 
Michaël die van meet af  aan onze 'beweging tot religieuze vernieuwing' als 
tijdgeest van de tegenwoordige tijd  impulseerde. 
Zijn gedaante wordt in de beeldende kunst verschillend afgebeeld:  in de eerste 
plaats is hij de strijder en overwinnaar van de draak volgens de Openbaring 
van Johannes in het 12e hoofdstuk. Vaak verschijnt hij ook als  macht die de 
zielen van de gestorvenen weegt, soms als wachter en een enkele keer als 
beschermer zoals op de afbeelding op de omslag. 
Deze toont een jeugdige gestalte, boven zijn hoofd een stralende zon als bron 
van inspiratie. Zijn linkervoet rust op de kronkelende draak die hij heeft 
overwonnen. De rijke mantel en de wijd uitgebreide vleugels kenmerken hem 
als omhullende beschermer. Zijn linkerarm omvat de gestalte van een kleine 
mens. Een kind: het apocalyptisch hemelse beeld uit Openbaring 12?  Beeld 
en oerbeeld wellicht voor het eeuwig jonge van het mensenwezen en voor alles 
wat er in wording is en kwetsbaar als een kind. Michaël beschermt het en 
schept daarvoor een vrije ruimte. 
De vernieuwende religieuze impulsen die honderd jaar geleden tot de 
oprichting van de Christengemeenschap leidden, werden door Michaël  
geïnspireerd en zeker ook beschermd. 
In zijn boek 'De hemelse hiërarchieën' omschrijft H.W. Schroeder de door 
Michaël geïmpulseerde doelstellingen van de Christengemeenschap: 
" Zij wil een religieus leven tot ontwikkeling brengen en onderhouden dat ten 
eerste de mens niet alleen in zijn geestelijk-lichamelijke zijn vormt en tot een 
harmonisch wezen maakt, maar ook de onvergankelijke kern van zijn eeuwig 
wezen, zijn Ik, die krachten laat toekomen die het in het leven op aarde nodig 
heeft. Ten tweede wil de Christengemeenschap vrijheid van belijdenis, vrijheid 
in het religieuze leven geheel en al verbinden met de in de cultus werkzame 
nabijheid van Christus. Ten slotte wil zij ertoe bijdragen dat de religieuze 
werkelijkheden van het christendom niet slechts als een aangelegenheid van het 
geloof  worden beschouwd maar toegankelijk worden gemaakt voor ons 
kenvermogen." (vertaald uit het Duits) 
                                                                                                 
                                                                                   Katarina Knijpenga 
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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 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 van 1 september t/m 27 november 
 
Donderdag 1 september, zondag 4 september, donderdag 15 september 
(Duitstalig), zaterdag 17 september om 9.00 uur (N.B.), zondag 18 
september en Michaëldag donderdag 29 september om 10.30 uur. 
Zondag 2 oktober, donderdag 13 oktober, zondag 16 oktober, donderdag 27 
oktober (Duitstalig). 
Zondag 6 november, donderdag 10 november,  zondag 13 november, 
donderdag 24 november (Duitstalig) en zondag 27 november. 
Nota bene:  Deze dienst vindt plaats in verband met de bijeenkomst van de 
Landelijke Raad in Leiden. 
  
De feesttijden 
 
Trinitarische tijd:           zondag 24 juli t/m woensdag 28 september 
Michaëltijd:                   donderdag 29 september t/m zaterdag 29 oktober 
Trinitarische tijd:           zondag 30 oktober t/m zaterdag 26 november 
Adventstijd:                    zondag 27 november t/m zaterdag 24 december 
 

Het evangelie in de dienst 
 
28  aug.    Markus 7: 31-37              De genezing van de doofstomme man 
  4  sept.   Lukas 10: 1-20                 De uitzending van de zeventig 
11  sept.   Lukas 17: 5-19                 'Geef  ons meer geloof!' 
18  sept.   Mattheüs 6: 19-34            'Vergaart geen aardse schatten!' 
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29  sept. en 
  2  okt.    Mattheüs 22: 1-14            De koninklijke bruiloft 
  9  okt.    Openbaring 12: 1-12   De strijd in de hemel 
16  okt.    Openbaring 19: 11-16   De witte ruiter 
23  okt.    Efeziërs 6: 10-18            De goddelijke wapenrusting 
30  okt.    Openbaring 1:9-20            De Mensenzoon 
  6  nov.    Openbaring 3: 14-21    De brief  aan de engel van de 
                                                         gemeente te Laodicea 
13  nov.    Openbaring 10: 1-11    De sterke engel met het boekje 
20  nov.    Openbaring  22             Het levenswater 
27  nov.    Lukas 21: 25-36             De wederkomst van Christus 
 
Gemeenteliederen 
 
Trinitarische tijd:     Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw woorden 
Michaëltijd:             Laten wij afleggen de werken der duisternis /  
                               Dood noch leven 
Trinitarische tijd:      Waardig is het Lam / De God van de vrede 
Adventstijd:              O neig uw oor tot mij / Heer, in uw woorden 
 
 

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  op de gitaar, een lied 
en/of een tekst ter overweging. 
Data tot Kerstmis: 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december. 
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Cursus over het evangelie in de loop van het jaar 
 
Dinsdagochtend 10.30 - 11.45 uur 
Deze cursus is een jaar geleden begonnen en kan worden voortgezet indien er 
minimaal vijf  deelnemers zijn. Aanmelden tot zondag 18 september bij 
Katarina Knijpenga, tel. 071-5727618, e-mail: k.knijpenga@hotmail.com. 
De bijeenkomsten vinden in een veertiendaags ritme plaats. 
In deze cursus verdiepen wij ons niet alleen in de aparte evangelie-gedeelten 
(perikopen), maar besteden wij ook aandacht aan de samenhang van de 
perikopen met het christelijke en het natuurlijke jaar. 
Er is koffie en thee vanaf  10.15 uur. 
Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
Data tot Kerstmis en de te bespreken evangelie-gedeelten: 
20 september      Mattheüs 6: 19-34 
  4 oktober         Openbaring 12 
18 oktober         Openbaring 19: 11-16 
  1 november       Openbaring 3: 14-21 
15 november       Openbaring 22 
29 november       Markus 13: 24-36 
13 december       Mattheüs 25: 14-30 
 
Afscheid van Silvia Rigters 
Zondag 4 september, 12.00-12.30 uur 
Na de dienst nemen we feestelijk afscheid van Silvia. Zij zal in september naar 
Den Haag verhuizen, zoals u begin augustus in haar mail aan alle leden en 
belangstellenden van de gemeente Leiden hebt kunnen lezen. 
 
Vergadering van de Landelijke Raad in Leiden 
Zaterdag 17 september is de Landelijke Raad te gast in onze gemeente. 
Er vindt een mensenwijdingsdienst plaats om 9.00 uur waarbij ook de 
gemeente welkom is. 
Daarna wordt er vergaderd tot ± 15.15 uur met de nodige pauzes voor koffie, 
thee en een lunch. 
Lees nog een keer de mail van 26 juli j.l., waarin Carien jullie om hulp vraagt 
bij het verzorgen van de koffie- thee -en lunchpauze en het inrichten en 
opruimen van de vergaderruimte en de hal.                                                  4 



 
 

 
100 jaar Christengemeenschap  -  Beweging tot religieuze vernieuwing 
 
Zondag 18 september, 12.00-12.45 uur 
Na de mensenwijdingsdienst zal Katarina Knijpenga een korte opmaat 
verzorgen over het eeuwfeest van de Christengemeenschap.  
Aansluitend nodigt de programmacommissie jullie uit om met haar in gesprek 
te gaan. 
Volgende vragen dienen zich aan: 
Hoe kan het verder gaan?  
Wat is daarvoor nodig?  
 Hoe ervaar je deze gemeente?   
Wat zou je willen veranderen?  
Wat wens je de Christengemeenschap toe? 
 
De blik van de aartsengel Michaël 
 
Zondag 2 oktober, 12.00-12.30 uur 
Een korte beschouwing door Katarina Knijpenga aan de hand van enkele 
afbeeldingen van de aartsengel. 
 
Ledenvergadering 
 
Zondag 16 oktober, 12.00-13.15 uur 
Na een inhoudelijke opmaat over het getal "40" door Katarina Knijpenga 
zullen we o.l.v. Carien van Westing met elkaar in gesprek gaan over de nabije 
toekomst van onze gemeente en de daarmee verbonden uitdaging waarvoor we 
komen te staan. 
 
Naamgevingsfeest 
 
Zaterdag 5 november, 10.00-13.00 uur 
De uitnodiging en het programma van de feestelijke bijeenkomst volgen later. 
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Mededelingen 
 

Uit het gemeenteleven 
 
Op zondag 4 september neemt Silvia Rigters afscheid van onze gemeente.  
Zij verhuist in het najaar naar Den Haag en zal zich verbinden met de 
gemeente aldaar. 
Silvia, hartelijk dank voor jouw grote inzet voor en je betrokkenheid bij onze 
gemeente gedurende vele jaren en succes gewenst met de functie op je nieuwe 
woonplek. 
 

Uit het bestuur 
 
Bestuurlijk overleg. 
Het bestuurlijk overleg vindt plaats op de dinsdagen 13 september,  
11 oktober en 8 november, van 10.00 - 12.00 uur in de Donizettilaan 13. 
 
Frans Lempers heeft gehoor gegeven aan de 'noodkreet' in het vorige 
gemeentebericht en toegezegd om samen met Lia Vroonland de 
gemeenteberichten tot de zomer 2023 te redigeren. We zijn hem en Lia 
daarvoor zeer erkentelijk. 
 
Bericht van de voorzitter. 
Beste mensen, 
Al een tijdje loop ik te bedenken wat ik jullie moet schrijven en op wat voor 
manier, zodat ik jullie bereik én er beweging ontstaat. 
Vele vragen van het bestuur en groepen blijven vrijwel onbeantwoord. De 
laatste noodoproep van onze geestelijke heeft één daadwerkelijke reactie 
opgeleverd. En dat maakte mij werkelijk ongerust. 
Onze gemeente staat namelijk voor een geweldig grote uitdaging. 
Op dit moment vervul ik de volgende taken: voorzitterschap van het bestuur, 
notulist programmacommissie, vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad, 
ministrant, lid naamgevingsgroep, onderhoudsgroep, beheerder bibliotheek, 
contactpersoon en webbeheerder van de nieuwe website. 
En dat gaat veranderen! En er gaat meer veranderen! 
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Ten eerste hoopt Katarina in de zomer 2023 met haar welverdiende emeritaat  
te gaan en zullen wij vanuit een andere gemeente een geestelijke toegewezen 
krijgen om diensten te celebreren en geestelijke bijstand te verlenen.  
Dat betekent dat wij teruggaan naar de tijd zoals het was ten tijde van Henk 
de Bruijn. 
Ten tweede heeft het Landelijk Bestuur mij gevraagd deel te gaan nemen aan 
het landelijk besturen van de Christengemeenschap Nederland/België. 
Ik beschouw dat als een grote eer en ga graag deze uitdaging aan.  
En dat betekent dat, als alles goed verloopt in de komende 
kennismakingsperiode met het Landelijk Bestuur, dat ik in dezelfde tijd als 
Katarina vertrek. 
Dat betekent dat vele taken, behalve het ministreren, overgenomen moeten 
worden door anderen. Ik hoop dat jullie mijn zorgen begrijpen. 
Om hierover te praten en te kijken naar oplosingen, nodig ik jullie uit voor 
een extra ledenvergadering, waar natuurlijk ook alle belangstellenden van harte 
zijn uitgenodigd, op Zondag 16 oktober 2022, na de mensenwijdingsdienst. 
Zouden jullie willen nadenken over de volgende vragen:  
wat betekent deze gemeente voor jou, wat heb je lief  en wat mis je.  
En wat je voor deze gemeente zou kunnen en willen betekenen. 
Met heel veel plezier en genoegen heb ik mij steeds ingezet om deze gemeente 
mede te dragen. Nu is het tijd voor opvolging. 
Ik zie je graag op 16 oktober. 
Hartelijke groet, Carien van Westing 
 

 
Uit de taakgroepen 
 
Vanuit de naamgevingsgroep    
Goed Nieuws!  
Donderdag 21 juli kwamen Laurien van der Laan vanuit Den-Haag en Lisa 
Hartog uit Amsterdam om namens hun besturen ons een donatie toe te zeg-
gen van 200 euro elk, voor onze verbouwing. Helaas heeft Lisa het niet ge-
haald door wegwerkzaamheden, maar Laurien heeft haar taak overgenomen.  
Wat een solidariteit vanuit onze zustergemeenten! De vlag kan weer omhoog! 
Superblij en dankbaar zijn wij hiervoor en ik denk u ook.  
Ondertussen gaat de verbouwing gestaag door.  
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Pepo en Fahik hebben hard gewerkt, zodat de contouren nu duidelijk zicht-
baar zijn. Misschien is er al gestuct en geverfd als u dit leest. Want we zitten 
niet stil.  
5 November gaan we de letters onthullen. Het programma is nog in ontwik-
keling, maar valt tussen 10.00 en 13.00 uur.  
Wie gaat ons helpen bij de organisatie van dit feestelijke hoogtepunt?  
Denk aan gastvrouwschap, zorgen voor taart/koekjes, helpen opbouwen, 
maar ook helpen opruimen, afwassen (Vele handen maken licht werk). 
U kunt reageren bij alle leden van de naamgevingsgroep: Pepo, Silvia,  
Charlotte, en Carien.  
  

 
 
Uit het convent 
 
Beste mensen, 
Hoe blijf  je mobiel wanneer je niet meer kunt fietsen en 'je chauffeur' niet 
meer instaat is te rijden? Met deze vraag ging ik op zoek in deze zomerse 
weken en: het is gelukt! De scootmobiel 'Leo' is mijn nieuwe aanwinst, voor 
de helft gefinancieerd door jullie ruimhartige vakantiebijdrage. Ik ben er heel 
blij mee, maar zal nog flink moeten oefenen, voordat ik hem veilig aan jullie 
kan tonen. 
Hartelijk dank aan alle goede gevers! 
                                                                                      Katarina Knijpenga 
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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. Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen bellen met  

Carien van Westing. 

Postadres:  Vestestraat 49, 2312 SW Leiden 

Informatie: Carien van Westing, 

          telefoon: 071-7505016 of  06-52342851 

Penningmeester: vacant  (waargenomen door Lia Vroonland en Lieuwe      

      Zigterman) 

Bank: Triodosbank IBAN-nr. NL84 TRIO 0320406113 
          t.n.v. De Christengemeenschap Leiden 
Uitgave:  dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar. 
Kosten:   € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending. 
Redactie: Lia Vroonland en Frans Lempers,                     
e-mail:     lia.vroonland@hotmail.com / franslempers@hotmail.com. 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het gemeentebericht 
van december 2022 t/m februari 2023 is zondag 30 oktober.  
De verschijningsdatum van het gemeentebericht is zondag 13 november. 
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 
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