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Nieuwsbrief	van	geloofsgemeenschap	De	Verbinding		
Nummer	twee	 	 	 	 	 13	mei	2020	
 

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en 
belangstellenden 

Er zijn veel positieve reacties gekomen op nieuwsbrief nummer 1. 
Dank daarvoor. We hebben een lijst van leden van onze geloofs-
gemeenschap van wie we weten dat ze graag op de hoogte willen 
blijven. Maar het is toch mogelijk dat er daarnaast mensen zijn die 
die geen e-mail hebben, niet gebeld worden, geen pastorale brief 
en nieuwsbrief krijgen. Kent u zo iemand? Laat het ons weten.  

Onderlinge	verbinding	
Van sommige mensen hoorden we dat ze graag in deze nieuwsbrief berichten uit de 
gemeente willen lezen. Anderen gaven aan dat ze graag wilden weten naar wie ze 
bijvoorbeeld een kaartje kunnen sturen. Dat kan. We zijn gebonden aan de AVG 
(Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dus als u een naam noemt, moet 
diegene daarmee wel akkoord gaan.  

Wilt u in maximaal 50 woorden schrijven hoe u deze coronatijd ervaart? Stuur het 
ons toe, eventueel met foto. Misschien komen er meer verhalen dan we kunnen 
plaatsen. We kiezen er dan één of twee uit, afhankelijk van de ruimte. Als we uw 
verhaal plaatsen, nemen we even contact met u op. En als u mooie verhalen instuurt 
en we kunnen niet alles plaatsen, dan kunnen we er later alsnog een mooi geheel 
van maken.  

Op 1 juli mogen we volgens de richtlijnen van de regering weer met honderd mensen 
naar de kerk. We denken na over hoe we dat moeten inrichten. We wachten af wat 
de PgL (Protestantse gemeente Leiden) hierover adviseert. In een volgende 
nieuwsbrief hoort u meer hierover.  

Verder hebben we nog een aantal verbindingen in de steiger gezet, maar dat is 
nieuws voor volgende week.  

Verbinding	met	de	wijk	
In deze tijd willen veel mensen een puzzel leggen. Inge Feiken heeft daarom de 
Puzzelbieb in het leven geroepen. Inge beheert maar liefst 112 puzzels. Haar 
initiatief is warm ontvangen. Van het Wilhelmina Druckerfonds heeft ze subsidie 
gekregen. Het Leids Dagblad heeft aandacht besteed aan haar initiatief. Meer 
informatie hierover vindt u op www.alainge.nl. Wilt u ook een puzzel lenen? Mailt of 
belt u dan met Inge: info@alainge.nl; 06 46500903.  

Zoals we vorige week al schreven, zijn we met een aantal dingen bezig om ook de 
verbinding met de wijk in deze coronatijd in te vullen. We denken na hoe we een 
stilteplek in de Vredeskerk en de Wijkplaats vorm kunnen geven. Ook als de 
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coronatijd voorbij is, willen we de Vredeskerk en de Wijkplaats 
hiervoor blijven openstellen. Wordt vervolgd.  

Verbinding	met	de	wereld	
Het project Kerk in Actie: Bouw de kerken in Syrië weer op, loopt 
door. Wilt u lege cartridges en oude mobieltjes sparen? Als de 
kerk weer open gaat, willen we die graag verzamelen. 

Op 8 november sluiten we de Actie Syrie af met een grote actie. 
Ook dit punt komt een volgende keer terug.  

Collecten:	digitaal	of	naar	bankrekening	 
Bij de uitzending van de videodiensten ziet u hoe u digitaal kunt 
bijdragen aan de collecten met de app Givt.  

U kunt ook een bijdrage aan de collecten overmaken naar 
bankrekening  
NL71 INGB 0678 6510 94 ten name van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. 
“datum van de dienst De Verbinding”. Alleen dit bankrekeningnummer is opengesteld 
voor collectebijdragen en niet de andere bankrekeningen van de PgL.  

De bedragen die op dit bankrekeningnummer binnen komen, worden 50% / 50% 
verdeeld over de Diaconie en de Protestantse Gemeente te Leiden. Het is 
administratief helaas ondoenlijk de bedragen die binnenkomen verder uit te splitsen 
naar de verschillende collectedoelen. 

Tot zo ver deze keer. 

 

Met hartelijke groet, 

Astrid Krispijn  

Marja van Male  

Tetsje Oelen  

 


